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sfntese 

1 . Durante o jantar oferecido ao Presidente 
do Republica Francese, Valery Giscard 

d'Estaing, no Palacio ltamaraty de Brasilia, 
em 4 de outubro de 1978, o Presidente 

Ernesto Geisel afirma que "a admira~ao reciproca 
entre o Brasil e a Fran~a impulsiona a 

busca de novos caminhos de coopera~ao". 0 
Presidente brasileiro diz, ainda, que os 
contatos peri6dicos dos dirigentes das 

duos Na~oes tern demonstrado existirem 
condi~oes para que as rela~oes 

politicos entre elas se desenvolvam 
plenamente, "sem inibi~oes injustific6veis, 

de modo a alcan~arem a densidade que 
j6 possuem nossas rela~oes economicas". Em 

resposta, o Presidente frances ressalta 
que "a medida que cresce o papel do Brasil 

no cen6rio internacional e que se afirma 
a originalidade de suas posi~o91s, constatamos 

que a esfera de nossos interesses comuns 
vai se alargando, e que a 

combina~ao regular de nossas politicos 
e coda vez mais desej6vel". Giscard d'Estaing 

esteve no Brasil, a convite do Governo 
brasileiro, no periodo de 4 a 7 de outubrc 

de 1978. Em Brasilia, o Presidents 
frances e sua comitiva cumpriram intenso 

programa que incluiu visita ao Congresso Nacionol 
e Supremo Tribunal Federal, alem das 

aprofundadas e amistosas conversa~oes 
que o mandatario frances manteve com o 

Presidente Geisel sobre o progressive 
desenvolvimento das rela~oes e do 

coopera~ao entre os dois poises, bern como 
sobre as principais questoes da 

atualidade internacional. Ao deixar Brasilia, 
depois de participar do solenidade de 

assinatura de alguns acordos entre o Brasil 
e a Fran~a, o Presidente Giscard d'Estaing 

seguiu viagem para Sao Paulo, Rio de 
Janeiro e Manaus, onde foi recebido pelos 

Governadores dos respectivos Estados. De 
regresso a Fran~a, o Presidente frances 
envia mensagem de agradecimento ao Chefe do 
Na~Cio brasileira pela hospitalidade e 
acolhida reafirmando sua convic~ao de que 
"as rela~oes franco-brasileiras adquirem 
o continuidade, as dimensoes e o 
ritmo que respondem aos sentimentos 
de nossos dois povos, e a excelente identidade 
diante dos problemas que se colocam 
ao mundo de nossa epoca". P6ginas 7, 101, 117 
e 127. 

2. Por ocasiao do solenidade de troca de 
Notas entre o Brasil e o Uruguai, realizada 
em Montevideu no dia 7 de dezembro de 1978, 
estabelecendo mecanismos operatives no 
ombito do Tratado do Bacia do lagoa Mirim, 
o Chanceler Azeredo do Silveira assinala 
que "os documentos que acabamos de 
assinar e as delibera~oes que adotamos 
atestam, de maneira eloqiiente, a decisao 
politico de nossos Governos de implementor, 
com a possivel rapidez, aquele instrumento 
dentro do espirito que sempre norteou 
nossas rela~oes e que se viu consagrado no 
Tratado de Amizade, Coopera~ao e Comercio 
celebrado em 12 de junho de 1975". 
No mesma data, o Governo uruguaio, atraves 
do discurso feito pelo Ministro das Rela~oes 
Exteriores daquele pais, Adolfo Folie Martinez, 
destaca que o marco juridico, tra~ado pelo 
Tratado do Bacia do lagoa Mirim e pelo 
Protocolo do Rio Jaguarao, assim como o 
Estatuto do Comissao Mista Uruguaio-
Brasileira para o Desenvolvimento do Bacia da 
Logoa Mirim e o ato concretizado naquele 
instante, "e obra do vontade expressa de duos 
na~oes que fazem de sua vizinhan~a a voca~ao 
e ocasiao para o trabalho solid6rio". 
0 Chanceler Martinez diz tambem que o 
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aproveitamento dos recursos naturais e o 
desenvolvimento integral sao dois instrumentos 

fundamentais "na constru~ao do bem-estar 
de dois povos aos quais a geografia, a 

hist6ria e mesma raiz cultural tornaram 
irmaos". A assinatura das Notas entre o Brasil 

e o Uruguai foi efetivada no Palacio Santos e 
em atendimento o sugestao feita pelo Governo 

daquele pais constituiu-se urn grupo 
binacional para estudar o financiamento do 

projeto Jaguarao no parte correspondente ao 
Uruguai e ainda por troca de Notas foram 

indicadas as entidades executives de ambos 
os poises que, de acordo com o previsto 

no Tratado do Bacia do lagoa Mirim e atos 
complementares, deverao realizer as obras 

comuns do Projeto Jaguarao. P6ginas 31, 106 
e 118. 

3. A V Reuniao do Comissao Mista Teuto
Brasileira de Coopera~ao Economica, ocorrida 

em Brasilia nos dias 30 e 31 de outubro de 1978, 
propiciou a brasileiros e alemaes, que dela 

participaram, uma troca de informa~oes sobre 
0 desenvolvimento economico de ambos OS 

poises. Durante os trabalhos que se seguiram 
foi debatido amplamente o estimulo das 
exporta~oes brasileiras para a Republica 

Federal Alema. Criou-se tambem urn grupo de 
trabalho destinado a examinar, tendo por base 

os produtos apresentados pela parte olema, 
os setores agricolas e industriais possibilitando 

a expansao das exporta~oes do Brasil. 
Na abertura da Reuniao, no Palacio ltamaraty, 

o Ministro Azeredo da Silveira demonstra 
imensa satisfa~ao pelo evento e declara que 
"o modelo de coopera~ao entre a Republica 

Federal da Alemanha e o Brasil foi muito Util 
ao meu pais". Ele afirma que na tarefa de 

aproxima~ao com a Europa Ocidental, "esse 
modelo nos permitiu criar, tambem com outros 
poises da Europa Ocidental, urn relacionamento 

mais intimo". Em seu discurso, Silveira 
enfatiza que o Brasil, bern como a Europa 

Ocidental, acred.ita que sua participa~ao no 
Ocidente "e uma participa~ao caracterizada". 

0 Brasil, segundo o Ministro brasileiro 
"acredita que os poises da Europa Ocidental 

devem coda vez mais, individualmente, dar uma 
contribui~ao politico, inclusive no 

compreensao dos interesses globais 
do Ocidente". Azeredo do Silveira ressalva 

que e tambem o que o Brasil pretende 
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fazer, apesar dos meios 
brasileiros serem muito menores. 
P6ginas 35 e 118. 

4. 0 Secret6rio-Geral do Ministerio das 
Rela~oes Exteriores, Dorio Moreira de Castro 
Alves, ao abrir os trabalhos da VIII Reuniao 
da Comissao Mista Teuto-Brasileira de 
Coopera~ao Cientifica e Tecnol6gica no 
Palacio ltamaraty de Brasilia, em 26 de 
outubro de 1978, ressalta o nono ano de "uma 
intensa e proveitosa coopera~ao" entre o 
Brasil e a Alemanha e menciona os dez 
diferentes convenios assinados entre os dois 
poises, abrangendo areas de grande importoncia 
no campo do ci€mcia e do tecnologia. 
Ele observa que o potencial do coopera~ao 
cientifico-tecnol6gica entre brasileiros e 
alemaes "est6 Ionge de ter sido esgotado 
e est6 a requerer esfor~os adicionais no 
sentido de identificar e viabilizar novas areas 
de coopera~ao". A VIII Reuniao do Comissao 
Mista Teuto-Brasileira de Coopera~ao Cientifica 
e Tecnol6gica verifica que na area cientifico
tecnoi6gica, de coopera~ao entre Brasil e 
Alemanha, existem v6rios projetos em 
c:ndamento, os quais dizem respeito a trabalhos 
de investiga~ao basica e aplicada em 
Universidades e lnstitutos de Pesquisas. 
Durante a reuniao, foram ainda propostos 
alguns projetos novos visando a realiza~ao de 
pesquisa conjunta no campo da ecologia, do 
energia solar, da agriculture, da meteorologic 
no Nordeste, de aplica~oes de processamento 
de dodos e de biotecnologia. P6ginas 37 e 119. 

5. Ao fa lor o Na~ao brasileira dois dias 
antes de encerrar-se 1978, o Presidente 
Ernesto Geisel faz uma retrospective das 
atividades do seu Governo no decorrer desse 
ano. Em sua mensagem, a ultima dirigida ao 
pais no exercicio de suas fun~oes, Geisel salientn 
que, "durante 1978, conseguimos resultados 
favor6veis na maioria dos setores da 
vida nacional, nao tanto quanto esperavamos, 
mas certamente bern mais do que muitos 
outros poises". 0 Presidente chama a aten~ao 
para a ordem interna que prevaleceu no pais, 
bern como sublinha o born relacionamento 
com o exterior e o moderado mas efetivo 
progresso econom1co e social, alem do 
ovan~o marcante na area do desenvolvimento 
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politico. Ao mencionar a a~ao exercido 
pelo ltomoroty no exterior ele a classifica 

como "muito dinamica" nao somente nos 
organiza~oes que integramos como no quadro 

das rela~oes bilaterais com numerosos poises. 
Em seu discurso Ernesto Geisel relembra 

as visitas que o Brasil recebeu dos Presidentes 
dos Estados Unidos do America, de Portugal, 

Fran~a e Uruguai e do Principe Herdeiro do 
Japao, sem esquecer das viagens que o 

Governo brasileiro fez ao Mexico, Uruguai e 
Republica Federative do Alemanha em 

retribui~oo as visitas recebidas anteriormente 
por parte desses poises. No setor de acordos 

internacionais, Geisel do enfase ao exito das 
negocia~oes que levaram a assinatura do 

Tratado de Coopera~ao Amazonica "com a 
participa~ao e o consenso de todos os poises 

integrantes desta vasto regioo que, s6 a 
partir de agora, esto despertando para o 

desenvolvimento". 0 Chefe do Na~oo diz 
tambem que o quadro mundial, apesar dos 
esfor~os de eminentes lideres responsaveis, 

continuou ainda conturbado. "Mesmo as 
na~oes mais desenvolvidas noo conseguiram 

recuperar-se, satisfatoriamente, da crise surgida 
em 1972". Segundo o Presidente brasileiro, 
"os ultimos cinco anos representaram, na 
verdade, para todo o mundo ocidental, o 

periodo economico mais dificil 

de que se tern registrado desde 
a Segundo Guerra". Pogina 39. 

6. Em 21 de dezembro de 1978, ao receber 
os cumprimentos de Natal dos funcionarios 
do ltamaraty, o Chanceler Azeredo do Silveira 
agradece as palavras que lhe foram dirigidas 
inicialmente pelo Secretorio-Geral do Ministerio, 
Embaixador Dorio de Castro Alves, e assinala 
a sua honra por ter participado do 
Governo do Presidente Ernesto Geisel, que, 
conforme suas palavras, "teve meritos 
notoveis". Silveira afirma que, assim, 
"ninguem podero esquecer, no futuro, o 
compromisso do Presidente com a distensoo 
inferno e com a democratiza~ao". Outro ponto 
destacado pelo Ministro "foi a forma criativa 
com que o Governo enfrentou a crise 
energetica". Azeredo do Silveira menciona 
tambem o aspecto da politico exterior como 
sendo uma das realiza~oes deste Governo, "pois 
os senhores conhecem perfeitamente minhas 
reflexoes e os meus pianos globais desde o inicio. 
Esses pianos, aprovados pelo Presidente 
antes de minha posse no Ministerio, e sobre os 
quais nao conversei senoo com o Presidente 
singularmente, s6 foram compartilhados com 
esta Casa, com todos os senhores". 
Pagina 43. 
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giscard d'estaing em 
brasilia reforca entendimento 

' 
Discursos dos Presidentes Ernesto Geisel e 
Valery Giscard d'Estaing, no Palacio ltamaraty de 
Brasilia, em 4 de outubro de 1978, durante o jantar 
oferecido pelo Chefe de Estado brasileiro ao 
Presidente da Republica Francesa. 

ERNESTO GEISEL 

Excelentissimo Senhor 
Presidente Valery Giscord d'Estoing, 

E com especial sotisfo~f.io que o Brasil recebe o 
visito de Vosso Excelencio, do Senhoro Giscord 
d'Estoing e do importonte comitivo que os acom· 
ponho. No pessoo de Vosso Excelencio, o Gover· 
no e o povo brosileiros ocolhem o Fron~o. pais 
ao qual estomos ligados par trod icionol omizode 
e importontes lo~os culturois. 0 Brasil e a Fran
~o portilhom do modo de ser, ospiro~iies e 
ideois do civilizo~ao ocidentol e o seu fortoleci
mento prestom, permonentemente, contribui~ao 
positive e dinamico. 
A Fron~o e umo sociedode que soube orgonizor
se para reolizor seu desfno nocionol. Suos mois 
puros trodi~oes e quolidodes mois odmir6veis 
ochom-se mobilizodos em defeso do liberdode, 
do justi~o e do desenvolvimento do personolido
de do individuo. Volores esses que corocterizom 
a Fron~o como umo comunidode de homens li
vres e respons6veis e fozem-no merecedoro do 
odmiro~ao e respeito universois. 

Durante o Governo de Vosso Excelencio, Senhor 
Presidente, pede o Fron~o reofirmor seu pope! 
hist6rico e projetor, internocionolmente, imogem 

brasil-franca 
' 

renovodo e otuonte. A lucidez politico e o espi
rito de lideron~o criotivo, invoriovelmente de
monstrodos par Vosso Excelencio, impulsionom 
seu pais o olcon~or novas e mois altos niveis 
de reolizo~ao politico, economico e social e a 
progredir no rota do porticipo~ao e do comuni
co~fio. 

a presen~a cultural da fran~a no brasil 

Gro~os o umo not6vel copocidode de irrodio~ao, 
a inteligencio e o espirito fronceses ultropossom 
o quodro do Ocidente e servem oo progresso es
pirituol e material de todo o humonidode. Nos 
Americas e em particular no Brasil, a presen~o 
cultural do Fron~o e umo reolidode que nos e 
especiolmente grato, nao s6 pelo que represen· 
ta no evolu~ao de nossos Letros, Artes e Cien
cios, mas tombem par suo extroordin6rio contri
bui~ao oo desenvolvimento politico, desde as 
tempos em que, neste Continente, lut6vomos 
pelo independencio. 

Senhor Presidente, 

A comunidode internacionol nf.io encontror6 es· 
tobilidode e paz sem que hojo justi~o e prospe
ridode. Os grondes problemas internocionois de 
nossos dios otroem, par suo grovidode e ampli-
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tude, aten~iio crescente por parte de todos os 
Governos. Na medida em que as antigas dicoto
mias siio ultrapassadas, criam-se novos espa~os 
para a diplomacia e as formes de convivencia 
entre os Estados tornam-se mais variadas. 

Nesse quadro, vejo, como uma das principais 
missoes de nossos poises, a de contribuir para a 
fluidez da vida internacional, com a utiliza~ao 
flexivel e oportuna de nossas respectivas capa
cidades de a~iio politico e a cria~iio de mecanis
mos modernos e eficazes de coopera~iio, em to
dos os campos. 

Vossa Excelencia, Senhor Presidente, formulou 
essas verdades em palavras muito positives que 
pe~o permissiio para, nesta oportunidade, reme
morar. Disse Voss a Excelencia: "Ao inves de ce
der a tenta~iio e aos riscos da confronta~iio, a 
Fran~a busca o caminho do di61ogo ... " 

A preferencia pelo concertamento nao e uma ati
tude de circunstdncia, pois exprime nossa con
vic~iio permanente de que as solu~oes dos gran· 
des problemas relatives ao desenvolvimento eco
nomico ou a seguran~a do mundo niio mais po
dem ser procuradas no quadro exclusivamente 
nacional, nem mesmo regional, mas interessam, 
progressivamente, a totalidade da comunidade 
mundial. 

Maior compatibilidade niio poderia haver quan 
to a maneira pela qual tanto o Brasil como a 
Fran~a encaram a magna questiio da coopera
~ao para a paz, seguran~a e desenvolvimento. 
Estou convencido de que todos os Estados devem 
participar, equitativamente, no processo decis6-
rio dos problemas que afetem vitalmente seus 
destines. A busca da paz e do desenvolvimento 
tern car6ter verdadeiramente mundial e exige 
de todos os poises uma atitude interessada, par
ticipante e aberta a coopera~iio internacional. 
E esse tern sido, reconhe~o com satisfa~iio, o 
sentido da atua~ao internacional da Fran~a, sob 
a lideran~a esclarecida de Vossa Excelancia. 

prosperidade parcial deve ser substituida 
por uma realidade nova 

No entanto, em que pese a contribui~iio positi
ve do Governo frances, ainda niio se formou, no 
plano mundial, uma adequada consciencia da ur-
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genc1a e gravidade das questoes complexes do 
desenvolvimento. Mas esperamos que o progres
so dos poises em desenvolvimento venha a permi· 
tir a supera~iio gradativa da atual situa~iio de 
prosperidade parcial, que marginalize a maior 
parte da humanidade, e sua substitui~iio por 
uma realidade nova, mais equitativa. 0 desen
volvimento desses poises niio acarretar6 o em
pobrecimento do mundo industrializado; ao con
Haria, propiciar6 melhores condi~oes para um 
progresso verdadeiramente harmonica e univer
sal. 

0 Brasil tern presente as limita~oes que a atua
lidade internacional impoe a seus esfor~os. Sem 
nos fazerem esmorecer, tais obst6culos redo· 
bram nosso empenho na tarefa do desenvolvi
mento nacional, exigindo, contudo, sacriffcios 
acrescidos de nosso povo. Sabemos que no mun
do, tal como hoje se apresenta, uma das primei
ras obriga~oes de um pais e desenvolver-se. Niio 
existe independencia, nem interdependencia, na 
pobreza. 

dos paises industrializados, esperam os uma vi
sao de Iongo alcance que facilite o amadureci· 
mento da vontade politica necessaria as refor
mas do sistema economico internacional. Nao 
pretende o Brasil sejam destruidas estruturas 
existentes, mas deseja a elimina~ao dos obsta
culos e artificios que levam a perpetua~ao das 
atuais desigualdades economicas. Nao creio se 
possam adiar indefinidamente os reajustamentos 
infernos e externos que, na realidade, beneficia· 
riam a todos, inclusive os proprios paises indus
trializados. 

Noto com interesse, nesse contexte, a politico 
desenvolvida pelo Governo de Vossa Excelencia 
ao incentivar a renova~iio e o poder de compe
ti~iio da industria francesa. lmportante e que OS 

produtos manufaturados, que os poises em de
senvolvimento come~am a exporter, tenham 
acesso tambem ao mercado do mundo industria
lizado. 0 problema do protecionismo precise ser 
enfrentado, pois sua manuten~iio, em prejuizo 
da reforma das estruturas de produ~iio, penalize 
injustamente produtores mais eficientes e expoe 
os consumidores a pre~os desnecessariamente 
altos. 

ao brasil nao interessam confronta~iies 
forma is 
Uma ordem economica internacional mais justa 
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responde, antes de tudo, aos interesses dos poi
ses ocidentais, sendo condicionante mJ.Jsmo de 
sua solidariedade. Nossa proposta tem em vista 
a constru~Cio de um mundo de paz e de segu · 
ran~a. Niio nos interessam confronta~oes for
mais. Queremos negociar e convencer. Trabalha
remos, juntamente com os poises desenvolvidos, 
em prol de concep~oes politicos corajosas que 
se ajustem a nossos ideais comuns e que, ao in
ves de marginalizar, integrem numero crescente 
de na~oes num sistema internacional compatfvei 
com a propria soberania. 

0 Brasil confia no valor de sua nacionalidade. 
A historia brasileira demonstra o apego do povo 
a sua terra e ao direito de decidir, com autono· 
mia, de seu destino. ldeais do sentimento nacio· 
nal brasileiro siio a liberdade, a soberania e o 
desenvolvimento. Os franceses, melhor que nin· 
guem, conhecem o valor desses ideais. Por outro 
lado, o Brasil equaciona seus problemas sem po· 
Si~oes emocionais e sem cair no engano do iso· 
lamento ou da autarcia. 0 povo brasileiro esco· 
lheu esse caminho - e, para nos, e motivo de 
satisfa~iio que a op~iio do Brasil seja plenamen
te compativel com os principios basilares da tra· 
di~iio politica francesa. 

Temos tambem nossas aspira~oes - nao simples 
ilusoes que enganam, mas antevisiio do possivel, 
que se nutre, este, de ideais, mas se realiza 
atraves de esfor~os proprios. Nossos sao tam
bern os valores do Ocidente; seus princfpios ser· 
vem de fundamento a nossa Historia e a nossa 
vida. Desejamos pertencer a uma comunidade 
cle na~oes que se estruture em fun~ao desses va
lores e princfpios, uma comunidade de poises li
vres e soberanos, que busque sua unidade no 
propria diversidade entre as na~oes, que se for·· 
tifique no respeito mutuo e no exercfcio cons
ciente do soberania e das responsabilidades de 
coda uma delas. 

Temos fe em que a melhor forma de construir 
a comunidade ocidental e legitimar os interes
ses e as particularidades de coda pais. 

Em nossos dias, o Ocidente perdeu sua acep~ao 
originalmente apenas geografica, para ganhar 
os contornos que acabo de descrever. Considero 
essa tendencia como uma das perspectivas mais 
animadoras do mundo contemporaneo. No medi
da em que consigamos oferecer, a todos -os po-

vos, a op~Cio ocidental, estaremos construindo 
uma sociedade internacional aberta ao pluralis· 
mo, Iiberto dos imperialismos e das hegemonies, 
uma sociedade no qual divisoes e discordancies 
nao representem enfraquecimento, mas vitalida
de, e sejam encaradas como manifesta~oes natu· 
rais de coda pais ao afirmar seu proprio carater 
nacional. 

Senhor Presidente, 

Recordo-me, com particular satisfa~ao, de minhn 
estada na Fran~a, em abril de 1976. Tivemos, 
entao, a oportunidade de retomar o dialogo en
tre nossos poises, de estimula-lo e fortalece-lo. 
Verifico que, nos ultimos dois anos, se ampliou 
e aprofundou a coopera~ao franco-brasileira no 
dominio economico. lmportantes projetos encor.
tram-se em vias de realiza~ao; ainda recente· 
mente, no quadro do Grande Comissao, reuniu· 
se a Comissao Economica Franco-Brasileira de 
Industria e Comercio para conversa~oes positi· 
vas, que contribuiram para a adequada prepa
ra~ao do temario do visita dEl Vossa Excelencia. 

admira~iio reciproca entre brasil e fran~a 

A admira~ao reciproca entre Brasil e a Fran~o 
impulsiona a busca de novos caminhos de coope
ra~ao. Acumulam-se condi~oes para que o relo
cionamento entre os dois poises ingresse em 
etapas mais ombiciosas. 

Os contatos periodicos dos dirigentes tem de
monstrado existirem condi~oes para que as re· 
la~oes politicos entre o Brasil e a Fran~a se de
senvolvam plenamente, sem inibi~oes injustifica· 
veis, de modo a alcan~arem a densidade que ja 
possuem nossas rela~oes economicas. 
0 mundo que se desenha no futuro impoe-nos 
essa aproxima~Cio. Missao dos homens de Esta
do e, sem duvida, antecipar-se aos fatos, pou
pando a seus povos o desgaste das solu~oes 
adiadas. 

0 Brasil ve a Fran~a, de hoje e de amanha, co
mo um de seus principais parceiros, nos pianos 
politico, economico e tecnol6gico. Nosso relacio· 
namento ia constitui verdadeiro exemplo de co· 
mo podem ser as rela~oes entre um pais desen
volvido do Hemisferio Norte e urn pais em desen· 
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volvimento do America do Sui; com respeito mu· 
tuo e ampla reciprocidade de vantagens, postu· 
(ados em torno dos quais amadurecem o enten· 
dimento e a coopera~ao. 

A Humanidade aproxima-se de um periodo de 
mudan~as significativas em seus rumos. Nao e 
openas o Estado, como h6 duzentos anos que se 
sente necessitado de renova~ao. Desta feita, e o 
propria sociedade das na~oes que precisa ques
tionar-se sobre seu sentido e sua fun~fio, paro 
abandonar privilegios, situa~oes de for~a e for
mulas sem efic6cia. 0 universe de coincidencias 
que nos une propiciar6, para o Brasil e a Fran~a, 
uma seara fecunda. 

Para nos, brasileiros, a fidelidade do Fran~a e 
seus wandes ideais e a voca~fio universal que 
os mesmos espelham sao a melhor garantia de 
que marcharemos juntos no promo~fio dos mais 
altos valores humanos. 

Convido os presenl'es a erguerem comigo suas 
ta~as a grandeza e ao progresso do Fran~a, o 
perenidade dos la~os que a une ao nosso poi:; 
e a saude e felicidade pessoal do Presidente e 
do Senhora Valery Giscard d'Estaing. 

VALERY GISCARD D'ESTAING 

Senhor Presidente, 

Deixe-me dizer-lhe quanto as palavras que aca· 
ba de pronunciar me sensibilizaram e quanto nos 
olegramos, a Senhora Giscard d'Estaing e eu, 
de sermos durante alguns dias os hospedes do 
Governo e do povo brasileiro. 

Sua visita a Fran~a, Senhor Presidente, foi um 
marco, h6 dois anos, no hist6ria dos dois poi
ses: Vossa Excelencia foi o primeiro Chefe de 
Estado brasileiro acolhido oficialmente entre nos. 

Vejo, em nossos dois encontros, com dois anos 
de intervale, o indicia de que as rela~oes franco
brasileiras entraram no era de uma estreita co
opera~fio. No verdade o contato sempre •3xistiu 
entre nossos do is poises. Nossos povos ex peri. 
mentavam, um pelo outro, estimo e simpatia, 
nossas elites se conheciam, se encontravam e 
se apreciavam. Mas, ate uma data recente, nos
sos governos nfio se davam uma aten~ao ·;ufi
ciente. 
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rela~oes modernas entre brasil e fran~a 

Queremos, de ora em diante, estabelecer entre 
n6s, rela~oes modernas, estreitas e confiantes 
que correspondem ao que e o Brasil, e ao que e 
a Fran~a de hoje. 

0 Brasil de hoje e aquele que sua capital retra
ta de uma maneira tao impressionante. Ao des
cobri-la das alturas, semelhante um imenso p6s
saro com as asas abertas, destacando-se sobre 
a nudez do Planalto, ve-se nela o simbolo do 
progresso de seu pais. Sua avenida com amplas 
perspectivas, sua arquitetura, que ontem pare
cia revolucionaria e amanhii sera classica, a bus
co de seu acabamento, exprimem uma vontade, 
um arrojo, um otimismo que sao aqueles do Bra
sil moderno: uma cidade, um pais que delineiam 
em seu solo o tra~o audacioso do seu futuro, uma 
especie de antiarqueologia, como se houvesse 
nos duos extremidades do historia do humanida· 
de, as cidades mortas e as cidades a nascer. 

Brasilia nao e o unico exemplo do vitalidade do 
Brasil contemporoneo. Os arranha-ceus e a ativi
dade febril de Sao Paulo, as gigantescas barra
gens que captam a enerqia de seus rios, as es
tradas que penetram sem cessar no densidade 
do floresta amazonica testemunham que seu pais 
entrou no era industrial moderna. 

As bases de sua economia alargaram-se, diversi .. 
ficaram-se e se consolidaram. Fundada, sucessi
vamente, no decorrer dos tres ultimos seculos, 
sobre o a~ucar, a borracha e o cafe, a fortuna 
do Brasil reside hoje, tanto em suas usinas, suas 
universidades e seus laboratories, quanto em 
suas planta~oes e suas minas. Sell pais se en
contra no situa~fio excepcional de chegar ao 
equilibria e a maturidade, sem ter perdido o di
namismo do juventude. 

Se os brasileiros podem se sentir orgulhosos do 
que realizaram no decorrer dos vinte ultimos 
onos e, em particular, sob o seu mandata, Se
nhor Presidente, e porque seu exito nao e ape
nos material. Ao fozer recuar o subdesenvolvi
mento, oo sobrepujar as barreiras das diston
cias, os brosileiros demonstrorom que nfio exis
te fatalidode que a vontode dos homens nfio 
possa dominor e devolverom a esperan~a a me
tade de um continente. 
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Eis porque a Na~ao brasileira que nos acolhe 
e uma na~ao segura de si e confiante no seu ·(u
turo. Eis porque pretende a justo titulo estar 
presente no cenario mundial e nele ter urn pa· 
pel a medida de suas capacidades. 

0 que vim dizer a Vossa Excelencia, Senhor Pre
sidente, minhas Senhoras, meus Senhores, e que 
a Fran~a se felicita com isto, pelos senhores, 
por nos e pelo mundo. 

dois paises voltados para o futuro 

Como o Brasil, a Fran~a voltou-se decididamente 
para o futuro. Sem duvida, nao tern, como aqui, 
imensos espa~os a desbravar e enormes recur
sos naturais a valorizar. Mas o progresso da 
ciencia e das tecnicas oferece felizmente aos ho· 
mens do nosso tempo outras fronteiras a expan
dir alem das da geografia. A Fran~a que lhes 
visita hoje permanece seguramente a dos perfu
mes, da modo e dos bons vinhos. Ela permane
cera o pafs da cultura e da do~ura de viver. 
Mas ela e tambem a Fran~a do Concorde e do 
Airbus, do autom6vel, do computador e dos Jan· 
~adores de satelites. Ela esta, enfim, entre os 
tres poises do mundo que garantem todas as tec
nologias do ciclo nuclear, do combustfvel ao re
processamento. 

Como o Brasil, enfim, a Fran~a e animada por 
uma grande ambi~ao de dimensoes continentals. 
Aqui, esta ambi~ao se realiza no interior de seu 
territ6rio. Para nos ela passa pelo esfor~o obsti· 
nado e met6dico que fazemos juntamente com 
nossos parceiros do Mercado Comum para orga· 
nizar a Europa. 

Nossas atividades niio derivam tiio somente de 
um mesmo espirito: aproximam-nos. Com efeito, 
na medida em que a sua economia se desenvol· 
ve e se diversifica, descobrimos que nossas eco
nomias se compleltlentam sob varios prismas e 
que as oportunidades de coopera~iio multiplicam
se entre nos. Alem do mais, a medida que cresce 
o papel do Brasil no cencirio internacional e que 
se afirma a originalidade de suas posi~oes, cons· 
tatamos que a esfera de nossos interesses to· 
muns vai se alargando, e que a combina~iio re· 
gular de nossas politicas e cada vez mais dese· 
jcivel. A medida, enfim, que nossos contatos tor· 
nam-se mais freqiientes e mais estreitos, medi· 

mos melhor ate que ponto e natural e profunda 
a solidariedade de nossos paises diante dos 
grandes problemas do nosso tempo. 

No mundo de hoje, nenhuma na~ao poderia se
guir urn destino solitario. Coda uma deve trazer 
seu concurso a paz e a prosperidade de todos, 
coso delas queiram se beneficiar. 

Herdeiros da mesma cultura, presos aos mesmos 
valores de independencia para as na~oes e de 
dignidade para os homens, libercis e Iatinos, os 
brasileiros e os franceses estao, coda vez mais 
em condi~oes de contribuir para tudo isto pelo 
foto de se encontrarem, de certa maneira, na 
confluencia de dois mundos. 0 Brasil porque se 
sente solidario com o Terceiro Mundo, se bern 
que esteja, no que lhe concerne, em vias de su
perar suas dificuldades; a Fran~a porque perten
ce ao grupo de pafses industrializados tendo, 
entretanto, conservado entre os poises do Tercei
ro Mundo, amizades fieis, permanecendo aberta 
as suas preocupa~oes. 

Penso em particular na Africa, que numerosas 
afinidades culturais e hist6ricas unem aos nos
sos dois poises. Face as dificuldades do presente 
e as incertezas do futuro, a Fran~a e o Brasil, 
abertos mais do que ninguem ao entendimento 
entre as ra~as e ao dialogo das culturas, podem 
constituir fatores decisivos de equilfbrio e pro
gresso. 

Penso de modo mais geral, as grandes tarefas 
que se impoem coso queiramos construir urn mun
do mais seguro, mais justo e mais padfico. 

cultura, historia e amizade aproximam 
brasileiros e franceses 

Senhor Presidente, a Fran~a e o Brasil sempre 
se encontraram pr6ximos pela cultura, hist6ria 
e amizade. Sao, no sentido simples e comovente 
do palavra, poises amigos. Eles t~m hoje a pos
sibilidade de se-lo mais ainda atraves do dialogo 
e da coopera~ao. 

Estou certo de que minha visita nos permitira 
medir essas possibilidades, e nos fornecera a 
oportunidade de tirarmos as conseqi.iencias pr6-
ticas quanta as rela~oes dos nossos dois poises e 
dos nossos dois Governos. Nos estaremos atentos, 
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tanto urn quanto o outroJ e nossos sucessores 
depois de n6s, para que o Brasil e a Fran~a per
corram durante muito tempo urn mesmo caminho. 

Noo gostaria de terminer sem lhes falar, Senho
ras e Senhores, sobre o renome que o Presidente 
Geisel criou no mundo do qual se beneficiou o 
Brasil. Sua retidoo, sua simplicidade, a firmeza 
de suas convic~oes e sua abertura sobre as evo
lu~oes necessaries, valheram-lhe a estima de ou
tros presidentes, assim como a considera~ao que 

se atribui aos que colocam, o bem-estar, o pro
gresso e a dignidade de seu povo acima de tudo. 

E pensando em tudo aquilo que pode trazer aos 
nossos povos o entendimento entre o Brasil e a 
Fran~a, que os convido, Senhoras e Senhores, a 
levantar comigo suas ta~as em honra do Presi
dente da Republica Federative do Brasil e da 
Senhora Geisel e em honra do grande povo bra
sileiro ao qual trago a mensagem de amizade e 
de confian~a do povo frances. 

presidente da franc;:a no congresso nacional: 
justi((a fundamenta 
nova ordem economica mundial 

JARBAS PASSARINHO 

Era o dia 17 de junho de 1940. Em urn pavilhao 
do Hospital Central do Exercito, no Rio de Janei
ro, urn jovem cadete convalescente ouvia, sem 
conter as lagrimas que lhe corriam celeres pelo 
rosto, o noticiario que as radioemissoras trans
mitiam, dando conta da queda da Fran~a, nos 
campos de batalha, e se referindo, em tom dra· 
matico, as palavras de urn octogenario que se 
fizera her6i em Verdum, pouco mais de duos de
codas antes: 

"Fa~o a Fran~a a doa~ao de minha pessoa, para 
atenuar a sua desgra~a. ~ com o cora~oo partido, 
que vos digo que e preciso suspender 0 combate." 

Nenhuma notfcia do jovem General De Gaulle e 
do juramenta que fizera a si mesmo, nos plani
cies do Aisne, de combater enquanto fosse neces
sario, onde fosse preciso, ate que a honra da 
Fran~a estivesse lavada. 

A epoca, a Europa mergulhava na pesada e hor
renda noite nazista. 
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Discursos do Senodor Jarbas Passarinho, do Deputado 
Pacheco Chaves e do Presidente Valery Giscard 

d'Estaing, em Brasilia, em 5 de outubro de 
1978, durante a sessiio solene conjunta do Congresso 

Nacional em homenagem ao Chefe de Estado frances. 

1945. maio, dia 7. Depois de sessenta e oito me
ses de luta o nazismo agonizava. A mesa da ca· 
pitula~oo olema, em Reims, encarnando o orgu
lho frances reabilitado, sentava-se, entre os ven
cedores, o General De lattre de Tassigny. 0 tern· 
po fizera a sua obra. As lagrimas haviam seca
do. No rosto do tenente de Artilharia, destacado 
em Belem do Para, resplandecia a mais grata das 
alegrias. A Fran~a enterrara seus mortos, reve
renciara seus her6is, reorganizara sua economic 
e mais uma vez sentava, lado a lado, com aque
les que presidiam os destines do mundo. Estava 
lavada a honra da Fran~a. Come~ava uma novel 
etapa da sua Hist6ria. Seguir-se-iam ·as dramas da 
descoloniza~oo, a derrocada dos sonhos impe
riais, o fim da IV Republica e uma profunda 
transforma~oo de sua estrutura social, economi
ca e polftica. 

0 cadete de 1940, o tenente de 1945 deixara o 
servi~o ativo do Exercito Brasileiro, que teve uma 
unica missoo militar estrangeira: a que foi inau
gurada pelo General Gamelin. Hoje, duos vezes 
feito Senador pelo povo do Para, tern a profunda 
honra de saudar Vossa Excelencia, em nome de 
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seus pares do Senado do Republica Federative do 
Brasil. 

Incline-me diante de Vossa Excelencia, Senhor 
Presidente, em postura altiva de quem sauda sem 
subalternidade, porque somente o culto, nem ser
vil nem arrogante, pode honrar a quem materia
liza, no sua autoridade, o Presidente do Fran~a, 
aquele que, ao escrever ele proprio o projeto de 
desenvolvimento nacionol confessou limpidomente: 

"Je suis devenu President de Ia Republique Fran
"aise, titre impressionnant, quand on songe a no· 
tre histoire et que je ne trace pas sur le papier 
sans ressentir une profonde emotion de l'appliquer 
a moi-meme." 

Tftulo impressiononte, deveros, porque a ele e 
pertinente umo culturo milenor, a Fron~o do pri 
meiro Decloro~fio dos Direitos do Homem e do 
Cidodfio, a Fron~o do Codigo Civil de Nopolefio, a 
Fron~o de Diderot e enciclopedistos do seculo 
XVIII, a Fron~o do grande Revolu~fio que enriquc
ceu a humonidode com a diviso tao foscinonte, 
quonto oindo inotingido, do "liberte, Egolite et 
Froternite''. 

Curve-me dionte do Fron~a que, para a minha ge
ro~fio, segundo o pensamento de Thomas Jeffer
son, foi a segundo patria, cuja lfngua aprendfa
rnos, no passado, quase lado a lado com o ver
naculo, e em cujo genic literario fomos buscor, 
como no mois cristolino dos noscentes, a nossa 
inspiro~fio, enquonto colhfomos em seus pensa
dores o amor a liberdade e o inconformismo com 
a submissao. 

Dobro-me, enfim, a Fron~o que Fron~ois Maurice 
soudou, em 1944, entre inebriodo pelo liberto~fio 
recente e ressentido pelos ogrovos de entfio, nes
tes termos sofridos e incisivos: 

''Aqueles que esperam tudo de nosso humilho~fio, 
e de nossa fadiga infinita, terao de ojuntor, a 
coda dia, urn tra~o a imagem de nos mesmos, 
que eles se esfor~om por nos impor. A essa cari· 
catura de urn pafs agrfcola, atrasado, decrepito, 
do qual os mognatas dos dois mundos nada mais 
esperam que os queijos, os vinhos e os modelos 
de alta costura, infatigavelmente nos lhes re
lembraremos o que eles fingem ignorar, o que 
eles tern interesse em esquecer: que a na~ao fran
cesa tern uma alma!' 

Senhor Presidente: 

Trinta anos depois, Vossa Excelencia retomaria, 
r.uma sfntese, as palavras de Mauriac, ao afir
mar na "Democracia Francesa": 

"A Fran~a deixou de ser, no mundo, uma curiosi
dade arqueologica e gastronomica, para trans
formar-se num pais moderno e respeitado." 

franca acusou um crescimento 
sem precedentes 

Possivelmente, jamais como agora, a Historia da 
Humanidade tera registrado uma revolu~ao tao 
profunda e tao generalizada, na familia, na uni
versidade, nos tradi~oes, nos costumes e na lgre
ja Catolica em seu comovedor exame de conscien
cia, durante e apos o Concflio Vaticano II. Os 
valores axiologicos, base de nossa civiliza~ao, es
tilha~aram-se, diante da crftica que os questio
nou. Em meio a esse complete bouleversement a 
Fran~a acusou urn crescimento sem precedentes, 
nc qual a educa~ao em massa, como imperative 
democratico e etico, representou papel de relevo. 

0 simples crescimento, porem, nao anula necessa
riamente as desigualdade; ao reves, pode ate am
plio-las ou mudar-lhes a natureza. A melhoria 
mesma da qualidade de vida nao assegura a paz 
social, nem a estabilidade politico e uma conse
qUencia inevitavel da moderniza~fio da sociedade 
e do incremento de sua renda per capita. "Nem 
so de pfio vive o homem", ja nos lembra o Cris
to, mas da falta de pao se servem as ideologies 
que manipulam minorias messionicas. 0 risco do 
confronto e inerente a democracia, que deve ser 
entendida como uma teoria dos conflitos. Sem 
negar as contribui~oes valiosas que o liberalismo 
classico e o marxismo trouxeram •] Fran~a, e por 
extensao a humanidade, Vossa Excelencia em am
bos ve doutrinas "insuficientes, porque simplifi
cam em demasia os fatos e, mais ainda, porque 
rnenosprezam a realidade". 

Prega Vossa Excelencia uma "democracia orde
noda, forte e cordata". Sem se arrecear de in
terpreta~oes maliciosas, Vossa Excelencia disse, 
de maneira admiravel: "0 direito a discordoncia 
nao e o direito a desordem." Reconhecendo que 
o espfrito nacional da Fran~a e vocacionado para 
c1 controversia, concluiu que o temperamento de 
seu povo e seus habitos politicos privilegiam o 
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confronto, o cheque de opm1oes, a desuniiio. 0 
pensamento lembra a mordacidade de Pierre Do
nines, em "les Cornets du Major Thompsom", 
quando escreve: "A Fran~a e o unico pais do 
mundo onde, se juntardes dez cidadiios a outros 
dez niio tereis feito uma adi~iio, mas vinte divi-
sees " 

lsto nada obstante, Vossa Excelencia dirige a 
Fran~a com a visiio de quem sabe livre o seu 
povo e antes busca convence-lo que coagi-lo, con
quanta niio despreze a frase de Maurois, segundo 
quem "a ordem e a seguran~a niio siio decerto 
direitos, mas se tornaram necessidades humanas". 

0 Governo brasileiro e a maioria parlamentar 
que o ap6ia estiio convencidos de que a ordem 
e a seguran~a, nada obstante niio deverem ser 
al~adas a condi~iio de fins em si mesmas, siio 
indispensciveis no corpo de uma democracia forte 
o bastante para defender-se do agressiio das mi
norias revolucioncirias, voltadas para a catequese 
e a implanta~iio de velhos dogmatismos que, on
de vigentes, em vez de construirem a sociedad~; 
justa e sem classes, erigiram o privilegio odiento 
da burocracia asfixiante do partido unico, tiio 
bern definida por Milovan Djilas em "A Novo 
Closse". 

Quando nos batemos por uma democracia forte, 
claro estci que noo propugnamos por nenhuma 
restri~iio das liberdades individuais, seniio na 
medida em que, limitada no tempo e no espa~o, 
seja indispenscivel a seguran~a da na~iio, niio s6 
contra o messianismo dogmcitico, mas igualmen
te, na ordem econ6mica, contra os grupos, nacio
nais ou estrangeiros, que pretendam monopolizar 
o poder em favor de seus interesses e objetivos, 
colocados acima dos interesses e objetivos na· 
cionais. 

Nem arbitrcirio, que sufoque as liberdades fun
damentals, nem debil, que nao possa assegurar 
a tranquilidade da maioria, assim queremos o 
Estado. 

Bern sabemos que as ideias gerais siio transferi
veis. Por isso, acompanhamos a evolu~iio das 
doutrinas sociais contemporaneas, mas somos 
realistas para perceber que noo ha modelos que 
possamos, pura e simplesmente, imitar. 0 mime· 
tismo poderia ser fatal aos nossos prop6sitos de 
erigir uma democracia estcivel. 
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Em sua admircivel obra sobre a China, o Sr. Alain 
Peyrefitte afirma: 

"As decep~oes da Revolu~iio Francesa niio a im
pediram de expandir universalmente a cren~a de 
que todos OS homens SOO iguais e intermutciveis. 
Que se proclame a igualdade da dignidade, cer· 
to! Que se se esforce por igualar gradualmente 
os direitos e as oportunidades, de acordo! Mas 
imaginar-se que todos os homens recebam, oo 
nascer, os mesmos talentos e que todos os povo3 
disponham das mesmas faculdades, real~a uma 
desordem mental de uma especie que se costu· 
mava chamar, antigamente, de loucura. Os ho
mens siio diferentes; os povos insubstituiveis; as 
experiencias insuscetiveis de transposi~oo." 

Eis uma verdade, contundente no apar§ncia, que 
precisa ser considerada, quando se pensa em 
transplantar padroes politicos que outros povos, 
sob circunstoncias culturais e hist6ricas diversas 
das nossas, levaram centenas de anos para mo
aelar. 

buscamos alcan~ar nosso proprio 
modelo economico e politico 

Sem pretender ser originais, buscamos alcan~ar, 
com sensatez, o nosso proprio modele econ6mico 
e politico, aproveitando o que ha, de transponi
vel, no plano das ideias gerais. Essa a grande 
tarefa em que nos empenhamos, presentemente. 

Senhor Presidente: 

Dizem OS bi6grafos que Vossa Excelencia e 0 in
verso do impulsive. Meditative, argumentador, as 
decisoes Vossa Excelencia as toma como resulta
do de profundos reflexoes, normalmente exerci
tadas ao p6r do sol, quando os contornos do pai
sagem esmaecem e pouco a pouco a luz difusa 
mergulha na sombra todas as arestas. . . Certa
mente foi num desses mementos que Vossa Ex
celencia, correndo os riscos do incompreensiio, 
enfrentando resistencias internas motivadas pela 
paixao ideol6gica, decidiu impedir, no Africa, que 
o "novo imperialismo" aumentasse sua area de 
influencia, apossando-se de outras jovens na~oes, 
recem-saidas das guerras de descoloniza~iio. 

Num mundo sempre mais habitado pela violen
cia, com urn tenebroso cortejo de guerrilhas, de 
terrorismo, de torturas, de gangesterismo aparen-
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temente vitorioso em na~6es civilizadas e indus
trializadas, Vosso Excelencia governo o Fran~a 
impovidamente. Sem a preocupa~ao que tinho o 
General De Gaulle, oo dizer que "a Fran~o so e 
a Fran~o no primeiro plano". Discretamente po
rem, Vossa Excelencio foz com que OS superpo
tencies compreendom que a Fran~o existe, ~ uma 
reolidode polpavel, "umo no~ao moderno e umo 
r.omunidode humono, feito verticolmente de sua 
Historic e trodi~6es, e horizontolmente des dife
rentes grupos humonos que a compoem". Num 
mundo em plena ebuli~ao, socudido ate as sua5 
roizes, a presen~o de umo Fron~o, patrio do "in
ven~ao dos ideios", e urn bern. lmenso bern, a 
despertor esperon~os num Terceiro Mundo hesi
tonte e confuse, num Medio Oriente perigosa
n:ente indecifravel, numo Africa songrondo o li
vror-se dos ultimos peios do coloniza~ao ,3 omea
~ado de perder as glorias do independencio pelo 
bastoo de novos senhores. 

Senhor Presidente: 

Parte do reduzido numero de no~6es que se ii
vraram, pelo trabalho e pertinacia de seu povo, 
das penosos restri~6es do subdesenvolvimento, 
com seu cortejo de fome, miseria e doen~os, a 
han~o se oferece generosamente a solidariedode 
e a coopera~iio internocional. Perdido o Imperio, 
elo porece, entretonto, hover crescido, gra~os a 
tecnologio que desenvolveu. Desprovido de com
promissos territoriois de alem-mor, sua diploma
cia ja niio e a dos conflitos, mas a do apazigua
mento, no que mais oumento a suo credibilidode 
por niio exercer nenhumo forma, ostensive ou 
sub-repticia, de imperiolismo ou colonialismo, 
economico, cultural ou politico. 

E1s of, Senhor Presidente, uma pos1~ao privile
giodo, que permite a Fron~o, livre dos suspei~oes 
com que as no~6es trodicionolmente explorodos 
veem certos ofertos de ojudo, sempre interessa
das, cooperor para a justa solu~iio dos problemas 
do mundo hodierno. Patrio dos ideias universais; 
palco de umo revolu~iio que, no obra classico de 
Crone Brinton, surge noturolmente como a mois 
fascinonte, a que provocou as conseqtiencios mais 
notaveis para a tronsforma~iio politico do mun
do; respeitondo escrupulosamente o direito d~ 
outodetermina~iio dos povos, a Fron~o - disse-o 
Vossa Excelencio - "guordando intoctos seus 
tra~os e suo imogem, e co paz de obri r seu cora
~oo e seu espirito as grandes mudan~as e a nova 

solidariedode que estreite os la~os do humanida
de de hoje". 

Sob tais condi~6es, Senhor Presidente, o Brasil 
conclamo a Fran~a. ampliando a coopera~ao tec
nico ja existente entre nossas no~6es, o obrir 
novas perspectivas, mais ousadas, no campo do 
coopero~iio cientifico e tecnologico. 

Somes umo no~oo jovem, muito confiante em si 
mesmo, mas que niio pede esconder os estigmas 
que a explora~iio colonial, no possodo de forma 
direto, e no presente, mais habil e velada, dei
xou em nosso corpo. Estamos determinados a 
edificar, per nos mesmos, o sociedade justa e 
livre, progressista e equonime que a consciencia 
des homens modernos reclama. For~a e convir o 
quanto dependemos, para aceleror o nosso pro
cesso de desenvolvimento, do coopera~iio das na
~6es como a de Vossa Excelencia, a qual nos 
ligam tantos la~os comuns de natureza cultural 
e militar, e que, data venia, parecem ter sido 
olvidados pela Fran~a, muito mais voltada para 
a restaura~ao do importoncia dos povos franco
fonicos e, de certo modo, desotenta a excepcio
nalidade do papel que pede e deve representor 
no cena sofrida de nossa instavel America Latina. 

Urn grande escritor frances, ja oo fim de sua 
vida luminoso, olquebrado pela idade avan~ada, 
mas no inteira posse de sua lucidez, escreveu, 
amorgurodo, que o drama que peso sobre a hu
manidode, hoje, reside em que elo foi capaz de 
construir, gra~os oo notavel avan~o cientifico e 
tecnologico, artefotos suscetiveis de destruir 
qualquer forma de vida no face do Terra, enquon
to nao desenvolveu, paralelamente, urn progresso 
moral e etico capaz de impedir tamonho loucura. 

Aindo que sejamos esso gera~ao hodierno marco
do pela ameo~a do bomba nuclear, confiomos em 
que, urn dia, talvez ate mesmo premido pela re
ciprocidade desse perigo mortal, o mundo troco
ra os egoismos e os conflitos ideol6gicos pela 
solidariedade e o entendimento entre as na~6es, 
que inflexivelmente comum e 0 destine do huma
nidode. 

Em urn mundo assim sonhado, o Fran~o sera um 
insuperavel fator de equilibric e de harmonia, 
urn restaurador de nobres inspira~oes e de fe. 

Nos, os Senodores brosileiros, oo renovor a sou-
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da~iio cordial a Vossa Excelencia, rogamo-lhe 
aceitar a homenaqem mais profunda de quem 
identifica, na serena pessoa de Vossa Excelencia, 
a Fran~a imortal, fonte inesgot6vel dessa inspi
ra~ao e dessa fe, que nutrem as nossas mais ca
ras esperan~as. 

PACHECO CHAVES 

Sr. Presidente Valery Giscard d'Estaing, 

A Camara dos Deputados, integrando, com o Se
nado Federal, o Congresso Nacional, concedeu-me 
a insigne honra de saudar o Presidente da Repu
blica Francesa. 

Sua visita a esta Casa, 14 anos ap6s a do Presi
dente Charles de Gaulle, assinala, para os brasi
leiros, a presen~a da Fran~a moderna, rejuvenes
cida em suas institui~oes e renovando sua con
tribui~ao decisiva para o destine da humanidade. 

Traz-nos Vossa Excelencia niio s6 a imagem de 
uma na~iio fortemente enraizada em seu passa
do, consciente de sua voca~iio hist6rica, mas 
tambem a de um povo enfrentando o presente e 
o futuro com firmeza e Iucida compreensao. 

0 mundo se empobreceria sem a existencia des
se povo e desse Pais, que dilatou as fronteiras do 
espirito, pela filosofia; proclamou a dignidade do 
homem, pelos seus santos e seus her6is; enrique
ceu a cria~ao, pela arte; tra~ou o mais bela itine
r6rio do homem na terra, que e a sua hist6ria e 
edificou a mais maravilhosa morada humana, 
Paris. 

A identidade do meu Pais com a Fran~a foi sem
pre tao constante e poderosa, que os brasileiros 
o consideram quase como uma segundo P6tria. 
Em suas ideias, em sua literature, em todos os 
campos da arte e em sua hist6ria, buscamos 
exemplos e retiramos inspira~iio para as nossas 
tarefas nacionais. A civiliza~iio francesa influen
ciou profundamente a nossa Na~iio latina-ameri
cana emergente. 

Por um singular designio, a Fran~a ficou vincula
do ao nascimento do Brasil independente. As tro
pas de Napoleiio, sob o comando de Junot, .§ que 
for~aram o exilio de D. Joiio VI e sua Corte no 
Brasil, fazendo de nosso Pais, entao simples co
lonia portuguese, sede do Reina e, conseqiiente-

16 

mente, abrindo nossas portas ao comercio inter
nacional e a livre ci rcula~iio das ideias. 

Fomos fecundados pela riqueza e inquieta~iio do 
pensamento frances. Os ensinamentos dos enci
clopedistas ecoaram no nosso mundo e se tradu
ziram nos movimentos libert6rios que sacudiram 
o Brasil do seculo XVIII e cuja maior ·~xpressiio 
foi a lnconfidencia Mineira, movimento precursor 
da nossa emancipa~ao politico. 

Foi a presen~a de D. Jooo VI no Brasil, for~ada 
pela invasoo de Portuqal, que nos Ievario a ln
dependencia, proclamada por seu filho D. Pedro I. 

Ao lonqo da nossa hist6ria e flagrante o coinci
dencia, dos seus acontecimentos mais decisivos, 
com os grandes mementos politicos que marcara111 
a hist6ria francesa: em 1831, a abdica~oo de D. 
Pedro I significa o declinio do absolutismo nas 
1nstitui~oes brasileiras e coincide com a queda 
de Carlos X, na Fran~a e o advento de luiz Felipe 
e da monarquia parlamentar; o Iongo reinado de 
D. Pedro II, que consolida as institui~oes parla
mentares do Brasil e estabelece os fundamentos 
da nossa futuro ordem social e economica, asse
melha-se ao periodo de prosperidade que •3nvol
veu o reinado de luiz Felipe, Napoleao Ill e o 
inicio da Terceira Republica. 

os ideais franceses que inspiraram 
os brasileiros 
A aboli~oo da escravatura e a implanta~iio do 
regime republicano no Brasil, espelham os ideais, 
herdados da Fran~a e por ela inspirados, ideais 
esses que sao a sua ql6ria e o seu trofeu. 

Mais significative, ainda, que o paralelismo dos 
ocontecimentos hist6ricos, e a profunda impreg
na~iio cultural da Fran~a no Brasil. Das can~6es 
de gesta, dos romances de cavalaria e do lirismo 
dos trovadores, a poesia de Rimbaud, Baudelaire 
e Malarme; do teatro de Racine, Moliere e Cor· 
ncille ao de Giraudoux e Montherlant; do roman
ce de Balzac, Zola e Victor Hugo, ao de Marcel 
Proust; das iluminuras e dos vitrais das cate
drais g6ticas ao impressionismo e ao surrealismo; 
do pensamento de Descartes e de Pascal, 6 file
sofia de Bergson, Gabriel Marcel, Sartre e Tei
lhard de (hardin; da arquitetura do louvre e de 
Versalhes a le Corbusier, e sempre o genic fran
ces que fecundou o humanismo cordial do Brasil. 
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Nessa propna linguaqem coloquial e quotidiana 
est6 cheia de express6es francesas e grandes vu~ 
tos da hist6ria da Fran~a, como Napoleao, Cha
teaubriand, Lafayette, sao relembrados nos pre
names adotados por numerosos brasilei ros, ates
tando a permeabilidade do coletividade brasilei
ro a influencia do Fran~a. 

A viagem ao exterior, para os brasileiros, teve 
sempre como principal fascfnio o contato com 
Paris, capital inconteste do inteligencia ociden
tal, do culture universal e do patrim6nio artfsti
co do humanidade. 

A arte suprema do bem viver, simbolizada no 
generoso vinho frances e nos seus queijos perfu
mados pelos adores do provincia, foi sempre uma 
odo~ao honrosa testemunhada pelas nossas fami
lies patriarcais e pelos restaurantes do nosso 
Pais, com seus card6pios escritos no melodiosa 
lingua francesa. 

Embora se sinta, hoie, a influencia mais recente 
do civiliza~ao de outros poises, a culture france
so tern rofzes indestrutfveis no terra brasileira. 

Toda a historic do mundo, nestes dois ultimos 
seculos, decorreu do advento e do aceita~ao uni
versal dos conceitos estabelecidos, no seculo 
XVIII, do liberdade politico e dos direitos indivi
duals. A revolu~ao e a independencia americana 
nasceram do eclosao desses ideais e sua institu
cionaliza~ao, no grande republica dos Estados 
Unidos do America, materializaram e viabiliza
ram a prega~ao dos pensadores e enciclopedistas. 

Nascemos, tambem, para a vida independente, 
sob a generosa tutela desses princfpios. Nessa 
historic reflete a procure incessante de uma for
ma de organiza~ao politico, destinada a garantir 
nossa voca~ao fundamental para o exercicio do 
liberdade e dos direitos individuals, fr6geis flares 
cujo cultivo, no nosso universe em desenvolvi
mento, nunca deixaremos de defender e de afir
mar. 

A sua visita, senhor Presidente, tem, portanto, 
para nos, dois siqnificados essenciais: o reencon
tro nost61gico com o nosso passado, por tude o 
que devemos a Fran~a eterna e o extreme inte
resse que a nova Fran~a desperta em nos. 

A Fran~a sempre acolheu, com aten~ao e cari-

nho, os desventurados do politico. Os brasileiros 
sao o testemunho disso. Em pequeno hotel em 
Paris, na rue de I' Arcade, uma pia co testemunha 
o falecimento, no exilic, do consolidador do Na
~ao brasileira, o lmperador Pedro II. No Fran~a 
viveu, exilado, o Presidente Washington Luiz, 
expulso pela Revolu~ao de 1930, bem como en
controu acolhida, amparo e console, mais recen
temente, o Presidente Juscelino Kubitschek. :\li 
viveram e vivem ainda muitos outros brasileiros 
batidos pelas agruras do vida publica, madrasta 
contumaz. 

0 Brasil pagou-lhe no mesma moeda. Acolheu 
franceses, ilustres alguns, como Georges Berne
nos, que fez de Minas Gerais sua segundo P6tria, 
mas sobretudo, acolheu os inumeros franceses 
an6nimos, deslocados, muitos, do Africa do Nor
te, apos os acontecimentos que sucederam ao pe
rfodo de descoloniza~ao e que, enquadrados no 
economic brasileira, honram a tecnica, a capaci
dade e o car6ter do povo frances, capaz de man
ter as suas caracteristicas nacionais e se inte
grar no mundo novo que os abrigou. 

Debru~amo-nos, comovidos, diante das crises ter
rfveis vividas e ultrapassadas gloriosamente pela 
Fran~a. 

Respeitamos e admiramos a fiqura insigne do Ge
neral De Gaulle, que, no adversidade, encarnou, 
com espantosa e miraculosa oportunidade, o ge
nic frances e sua voca~ao historico. 

Hoje, sob sua dire~oo, a Fran~a se renovo. Sua 
economic desenvolveu-se e modernizou-se. Os 
conceitos tradicionais que norteavam o modo de 
vida dos franceses e sua concep~ao politico inter
no, foram adaptados as exigencies de uma epoca 
historica. Face aos gigantes econ6micos, territo
riais e militares do mundo moderno, os europeus 
foram e sao obrigados a repensar o conceito de 
soberania e rever o nacionalismo historico do 
infcio do seculo. lntegrado o seu Pais em uma 
Europa reunida, inicialmente, pela economic e 
agora dando os primeiros passes no caminho 6r
duo do integra~ao politico, a sua personalidade, 
Sr. Presidente, afirmou-se como simbolo de uma 
Fran~a jovem, orgulhosa do seu passado, do sua 
culture e de sua autenticidade, mas, decidida· 
mente, voltada para o futuro e para a afirma~ao 
dos anseios fundamentais do mundo contemporo· 
neo e para a preserva~ao do paz universal, da 
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prosperidade material e, sempre e acima de tude, 
do liberdade. 

fran~a adotou um regime adequado 
aos tempos modernos 

A Fran~a soube adotar um regime forte e ade
quado aos tempos modernos. 0 seu Presidente 
retira sua legitimidade do sufr6gio universal, 
mas governa apoiado em um parlamento que re
flete toda a Na~ao francesa, no sua multiplici
c'ade partid6ria e no obediencia ao desejo do 
maioria. liberdade e autoridade estao simbioti 
camente unidos e integrados no Constitui~ao do 
Quinta Republica. 

Vossa Excelencia, Sr. Presidente, com sua inteli
gencia Iucida, toto invulgar, for~a de car6ter e 
capacidade de decisao, sou be conduzi r seu Pafs 
em uma hera de provo do regime, garantindo o 
equilfbrio do Poder e presidindo, com dignidade, 
a Republica francesa. Eleito Presidente em 1974, 
sem ser membra do partido majorit6rio, embora 
scu partido componha a maioria, presidiu as elei
~oes parlamer1ares de 1977, consolidando e en
grandecendo sua posi~ao de Chefe do Na~ao, se
parando-a da de Chefe de partido, para o plene 
funcionamento do Constitui~ao de 1962. 

0 importante e que 0 sistema frances resistiu ao 
desaparecimento do homem para quem tinha side 
expressamente criado e, sob a egide de um Pre
sidente, oriundo de for~a minorit6ria, sobreviveu 
e venceu a provo eleitoral. 

Demonstrou V. Exa. sua capacidade politico e su
perior visao do conjuntura, conduzindo seu Pafs 
a um porto sequro, afirmando-se com a vitoria 
de 1977, como a expressao politico do maioria 
do Fran~a, respons6vel, ainda per muito tempo, 
pelo seu governo. 

Sua visita ao Brasil, Sr. Presidente, refor~o o 
prestfgio do Fran~a, reanima a influencia insubs
titufvel do cultura e do inteligencia francesas en
tre nos e restabelece as perspectivas de uma mais 
estreita colabora~ao politico e economica, entre 
nossos Pafses, tra~o de uniao necessaria entre 
nossa voca~ao americana e nossa civiliza~iio eu
ropeia. Seja benvindo ao Brasil e, especialmente, 
a esta Coso do Congresso Nacional, nos ouvidos 
de cujos membros ainda ressoam os ecos das 
vozes des grandes vultos do literatura e oratorio 
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franceses, que encantaram a nossa mocidade, fer
tilizaram a nossa inteligencia e deram-nos a co
ragem de prosseguir a 6rdua luta pela garantia 
de continuidade des ideais simbolizados pela 
Fran~a, e que sao a liberdade e o respeito ace; 
supremos direitos do homem. 

GISCARD D'EST A lNG 

Excelentfssimo Senhor Presidente do Congresso 
Nacional, 
Excelentfssimos Senhores Congressistas, 
Excelentissimos Senhores Ministros, 
Excelentfssimos Senhores Embaixadores, 

Minhas primeiras palavras serao para dizer a 
Vossas Excelencias quanta aprecio a honra que 
fazem ao meu pafs ao acolher entre os Senhores 
o Presidente do Republica Francesa, o quanta 
fiquei sensibilizado pela calorosa eloquencia e a 
amizade das palavras que acabo de ouvir e, en
fim, quae grato sou pela oportunidade que me 
doc de falar, atraves do pessoa de seus repre
sentantes, a todo o povo brasi lei ro. 

As dimensoes de seu pais sao tais, que nao seria 
possfvel, no verdade, no quadro de uma visita 
oficial, descobrir todos os aspectos nem mesmo 
fazer todos OS contatos que se desejaria. Face as 
circunstoncias devemos nos limitar a algumas 
ctapas importantes. 

0 pesar que sinto sera atenuado se, gra~as a 
Vossas Excelencias, eu puder transmitir a coda 
um des 115 milhoes de brasileiros e brasileiras 
que seu pais comporta, a mensagem de amizade, 
de confian~a e de solidariedade que o povo fran
ces lhes envia per meu intermedio. 

Sinto-me ainda mais autorizado a crer em tais 
resultados, ao ver a minha frente a expressao 
viva do povo brasileiro em sua diversidade, em 
sua unidade e em sua humanidade. 

Diversidade em primeiro Iugar, das opinioes ·3 in
teresses que Vossas Excelencias representam; 
mas diversidade tambem des horizontes geogr6-
ficos des quais provem e que est6 no medida do 
continente que seu pais constitui per si proprio. 
Diversidade sobretudo de suas origens e tradi · 
~oes que e uma das mais singulares riquezas do 
Na~ao brasileira. Nao h6, no realidade, nenhum 
povo do Europa e nao h6 tambem continente que 
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niio tenha contribufdo para a forma~iio de seu 
povo e que niio possa reconhecer-se num des 
seus ramos. Em urn mundo onde a hostilidade, e 
per vezes o 6dio racial, constitui urn mal ai~da 
bastante difundido, a harmonia fraternal da so
ciedade brasileira constitui urn exemplo no qual 
alguns pafses deveriam se inspirar. 

uma na~iio portadora de um grande futuro 

Diversidade mas tambem un idade. Com efeito, i"e~ 
conseguido fundir tantas contribui~oes variadas 
r.a unidade de uma cultura, de uma Na~iio, de 
urn Estado, representa urn de seus mais deslun· 
brantes exitos. E notavel observar que, no decor" 
rer de sua hist6ria, esta unidade nunca foi seria
mente colocada em questiio e, se a tenta~iio sur
giu nunca foi alem de veleidades. Esta unidade 
Vossas Excelencias devem a capacidade que ;em
pre demonstraram de acolher as diferen~as ·3 de 
respeit6-las, a vontade de independfmcia que nao 
cessou de anima-los e, acima de tudo, ao legftimo 
urgulho que sentem em pertencerem a uma gran
de Na~iio, portadora de urn grande futuro. 

Humanidade, enfim, porque suas fun~oes levam 
Vossas Excelencias a ficar permanentemente a 
escuta do povo brasileiro, de suas preocupa~oes, 
de seus problemas, de suas esperan~as e que lhes 
cobe ser seus interpretes fieis e vigilantes. 

Per haver exercido, no come~o de minha carreira 
polftica, a bela fun~ao de parlamentar, sei que 
nao ha significado mais alto do que fazer preva
lecer, no respeito ao interesse nacional, os direi
tos e a dignidade do homem sobre os imperatives 
reais ou pretenses da tecnica. 

Diversidade, unidade, humanidade, estas tres pa· 
lovras resumem o papel que Vossas Excelencias 
assumem perante o povo brasileiro. Parece-me 
possfvel dar a estas palavras uma dimensao ain" 
do mais ample. Nao exprimem elas algumas das 
aspira~oes essenciais do nosso mundo contempo
raneo e nao podem elas servir de programa o 
a~iio dos nossos dois poises no cenario interna
cional? 

A comunidade das na~oes e hoje ainda mais di
versificada e numerosa do que jamais o foi. (en
to e cinquenta Estados sao membros da Organi
za~oo das Na~oes Unidas. Em quase toda parte 

os povos galgaram a soberania. Essa diversidade 
e uma consequencia da liberdade; ela e uma ri
queza para a humanidade; ela e uma sorte para 
o equilfbrio e a paz do mundo. E per isso que o 
Fran~a e o Brasil colocaram, no centro de sua fifo
sofia das rela~oes internacionais, o princfpio da 
independencia dos Estodos e o direito dos povos 
a dispor de si mesmos. Estes princfpios niio sao 
validos apenas para eles mas sim para todos. 

lsto significa que a obra de descoloniza~ao que 
o Fran~a, por sua parte, levou a termo, deve ser 
continuada em todos os lugares em que oinda 
permanece inacabada, principalmente na Africa 
Austral. 

Mas isto significa, igualmente, que pretendemos 
manifestar em rela~iio a todos os povos o respei
to que temos para com sua soberania, suas cultu
ras, suas tradi~oes e a maneira como preteodem 
construir seu futuro. 

o mundo niio deve perder sentido da 
crescente unidade 

Multiple e pluralista, o mundo nao deve, po: 
esses aspectos, perder o sentimento de sua cres
cente unidade. 0 aparecimento da dimensao mun
dial em muitas questoes e uma das caracterfsti
cas do nosso tempo. Quer se trate da prosperida · 
de econ6mica das na~oes, da estabilidade mone· 
tc\ria internacional, da valoriza~ao dos recursos 
dos oceanos, do acesso as tecnologias do futuro, 
quer se trate, sobretudo, da seguran~a e da paz, 
coda urn pode, efetivamente, dar-se conta da so
lidariedade das na~oes. Esta unidade do mundo 
lorna coda vez mais artificiais e anacr6nicas as 
barreiras que erguem a rivalidade das potencias, 
a oposi~iio das ideoloqias, a desigualdade dos 
estagios de desenvolvimento. Esta unidade cha
ma, ao contrario, a desenvolver entre as na~oes, 
a detente, o entendimento e a coopera~ao. A 
Fran~a, bern o sabem Vossas Excelencias, .;sfor
~a-se nesse sentido, tanto nos rela~oes entre o 
leste e o Oeste, quanta no dialoqo entre o Norte 
e o Sui para o qual ela contribuiu e onde foi feliz 
co encontrar-se ao lado do Brasil. 0 encaminha
r.lento de nossa a~ao no exterior e ditada pela 
analise que nos fazemos das tendencias previsf
veis de evolu~iio do mundo. 

Nem o peso das necessidades, nem a pressiio dos 
interesses seriio suficientes, entretanto, para 
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construir uma verdadeira comunidade das na~oes 
que aceitam, livremente, a coopera~iio mutua. 
Para isso, e ainda necesscirio este elan que so a 
preocupa~iio com a justi~a, a busca da solidarie· · 
dade e o senso da dignidade dos homens podem 
dar. Niio se encontrarci uma solu~iio, aceitcivel e 
duravel, aos conflitos que opoem as na~oes seniio 
considerando os direitos legitimos e a dignidadc 
de todos os povos concernidos. Niio se chegarci a 
estabelecer uma nova ordem economica mundial 
seniio fundamentando-a na justi~a. 

Assegurar-se-6 a paz internacional desenvolven
do-se as solidariedades naturais criadas pelo fato 
de se pertencer a urn mesmo sistema de valores. 
Sao essas as solidariedades que a Fran~a pratica 
com as na~oes que professam, como ela o faz, 
urn ideal de democracia e de liberdade, como o:om 
os povos que participaram de sua hist6ria e falam 
sua lingua; com os seus vizinhos e parteneres que 
participam do grande obra de organiza~ao do 
Europa. 

Se esbocei diante dos Senhores essas perspecti
vas para 0 futuro e porque elas me parecem 
constituir o quadro das rela~oes que desejo ver 
se desenvolver entre o Brasil e a Fran~a. Nossos 
dois poises tern, atras deles, uma antigo tradi
~6o de amizade; alguns dos maiores names de 
nossa literatura e de nossas artes encontraram 
aqui uma terra acolhedora e uma fonte de ins
pira~ao; por duos vezes, durante este seculo, 

franceses e brasileiros se encontraram, lado a 
lado, nos combates pela liberdade; participamos 
juntos dessa epopeia pacifica que foi a conquista 
aerea do Atlantica Sui. 

Esse Iongo passado, rico de lembran~as e de 
emo~oes vividas em comum, ensinou a nossos 
dois povos a se conhecerem e se estimarem. Al
mejo que o futuro os leve, coda vez mais ainda, 
a colaborarem juntos no edifica~ao de urn mun
do mais justa e mais fraterno. 

Conhe~o bastante bern o ardor generoso do povo 
hrasileiro para estar certo de que o voto que 
formula em nome do Fran~a seja tambem o voto 
do Brasil. Nossos dois pa1ses foram criados de 
tal forma que s6 poderao se realizar plenamente 
coso estejam a servi~o de urn ideal que os ultra
passe. 

Agradecendo a cordialidade de sua acolh ida, que
ria pedir-lhes, Excelentissimo Senhor Presidente, 
Excelentissimos Senhores Ministros, Excelentissi
mos Senhores Senadores, Excelentissimos Senho
res Deputados, para guardarem do minha presen
~a no seu Pais, a convic~ao de que nenhuma Na
~ao, mais do que a Fran~a, deseja ver o Brasil 
crescer ainda mais, no prosperidade e no paz. 

Viva o Brasil! Viva a amizade e a coopera~ao 
f ranco-brasilei ras! 

a visita do presidente frances 
ao supremo tribunal federal 

0 MINISTRO 

Fundadas sao as razoes, Senhor Presidente G!s
card d'Estaing, com que o Supremo Tribunal Fe
deral registra, como urn dos altos momentos, o 
honrosa visita de Vossa Excelencia. 
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Discursos do Ministro Jose 6eraldo Rodrigues de 
Alckmin e do Presidente Valery Giscard d'Estaing, em 

5 de outubro de 1978, por ocasiiio do visita 
do Chefe de Estado frances ao Supremo 

Tribunal Federal. 

E que Vossa Excelencia lhe traz a presen~a do 
Fran~o. Do Fran~a - disse-o Vossa Excelencia 
afetivomente - "vinda de tao Ionge, a Fran~o 
dos campos de batalha, das revolu~oes sucessi
vas, dos clamores nos ruas, das manhas suoves 
no campo". Do Fron~a a que espiritualmente nos 
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ligamos, brasileiros de consecutivas gera~oes, 
fascinados pela sua voca~ao de servir a liberda· 
de do homem. 

Porque profunda e antigo e esse sentimento en
tre n6s, a que corresponde a influencia marcante 
cio pensamento qaules no forma~ao cultural bra
sileira. 

J6 na certidao de nascimento do Brasil como na
~ao independente, traduzida na sua Constitui~ao 
Imperial, de 1824, ressoam as notas liberais da 
Declara~ao dos Direitos do Homem e do Cidadao. 
Nela se guardaram as prega~oes doutrin6rias e 
os princfpios que garantiam a liberdade, a segu
ron~a individual e a propriedade. Este Supremo 
Tribunal Federal, instalado h6 seculo e meio, •3n
tao Supremo Tribunal de Justi~a do Imperio, se 
modelou pela Corte de Cassa~ao francesa, caben
do-lhe velar pela unidade do direito nacional. E 
tao intensa foi a influencia do pensamento fran
ces na vida politico brasilei ra ao tempo do Im
perio, que urn de nossos maiores publicistas, o 
Marques de S. Vicente, entre as obras que reco
mendava consultadas com proveito aos estudio
sos do direito publico, arrolava quase somente 
as francesas: as de Tocqueville, Laferriere, Feu
cart, Cabontous, Macarel, Fritot, Cormenin, Hen· 
rion de Pansey, B. Constant, Destut de Tracy ~~ 
Condorcet, Favard de Langlade, Garnier-Page, 
Magnitote Delamare, Cadiot - e os anais do 
Parlamento frances, e o Monitor Universal, e os 
trabalhos preparat6rios do C6digo Civil ... 

Assim se formaram os juristas do nosso periodo 
imperial - ao influxo das doutrinas e do pensa
mento de Fran~a, voltados para urn regime cons
titucional que assegurasse as liberdades civis e 
politicos. 

A Republica foi ainda, em magna parte, proje~ao 
do pensamento frances. 

pensamento juridico frances impoe contrastes 
ao direito publico brasileiro 

Nasceu tambem da prega~ao positivista de Comte, 
inspiradora dos ideais republicanos e democr6ti
cos que balisaram as nossas institui~oes. Porque 
odotamos, com o regime federal, o governo pre
sidencialista, a esta Corte Suprema se atribuiu, 
entao, o alto encargo de 6rbitro do legalidade do 

exerc1c1o dos outros Poderes, em face das nor
mas constitucionais. Pareceria por isso, que ins
pira~ao americana do norte conduziria a fontes 
outras as pesquisas doutrin6rias de nossos publi· 
cistas. Mas o prestfgio do clareza e da percucien
cia do pensamento jurfdico frances ainda impoe 
que com ele se contrastem os temas de direito 
publico brasileiro. 

Nem se tenha como paradoxa! ou singular o fate. 

Ele tambem se revelo em outra area do ciencia 
jurfdica. 0 C6digo Civil frances de 1804 exerceu 
largo influencia em muitas na~oes. E que, embora 
constru~ao de direito privado, na verdade asse
gurava os direitos do homem, segundo a entao 
vigente concep~ao liberal. E de seu estilo, tao 
corrente e lfmpido, disse ilustre professor de 
Oxford que ele lhe nao parecia o enunciado de 
normas de urn sistema 16gico: era, antes, a narra
tive do peregrina~ao do homem comum, atraves 
dos acontecimentos do vida. Mas outre, que nao 
ele, foi o molde em que se inspirou o C6digo 
Civil brasileiro, de conteudo preso as rafzes lusi
tanas. Sao, entretanto, civilistas franceses os de 
nossa comum e di6ria freqiiencia, com os quais 
conferimos os temas que constituem indispens6-
vel elemento para a boa aplica~ao do lei. 

Estes aparentes paradoxes se explicam. E que o 
pensamento frances se caracteriza pela voca~oo 

a universalidade. Enfrenta e dimensiona proble
mas humanos fundamentais. E pensadores e juris
tas do Fran~a, com a visao geral de tais temas, 
formam no p6tria comum das ideias, de que sao 
naturais todos os que se dedicam a defender a 
liberdade e a contribuir para a constru~ao de 
urn mundo em que a Justi~a conduza a paz. 

E porque Vosso Excelencia, Senhor Presidente 
Giscard d'Estaing, altamente representa o seu 
Pafs, a cujas influencias culturais o Brasil se 
acha tao intensa e longamente unido, j6 seria 
sumamente grato ao Supremo Tribunal Federal 
perpetuar, no memoria de seus acontecimentos, 
o honra desta visita. 

Seja-me permitido, porem, explicitar outre motive. 

E que Vossa Excelencia mantem a mesmo univer
salidade de pensomento que e 0 timbre do cultu
ra froncesa. 
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progresso democratico nao desemboca 
na desordem 

Ama a Justi~a e ama a liberdade. Ao amor do 
liberdade une o respeito ao pluralismo, que tern 
como necessaria exigencia dela, porque "uma so
ciedade autenticamente democratica deve ser in
tegralmente pluralista". "0 pluralismo do poder 
garante a liberdade. Ela nao deve ser anarquia, 
do mesma forma que a difusao do poder nao 
deve levar a impotencia. 0 progresso democrati
tico nao desemboca no desordem, mas num equi
libria superior: o da ordem, no liberdade e no 
responsabilidade." 

Mas porque ama a liberdade, reconhe~a embora 
as alegrias que um sentimento de ser parte de 
uma coletividade acarreta ao ser humano, repele 
a ideia coletivista. "Serio mutilar a alma huma
na - afirma - oferecer-lhe, como unica oportu
nidade de crescimento, a via do uniformidade. 
Uma vez extintas as fuzes do festa, uma tristeza 
cinzenta oprime as sociedades coletivistas. 0 :;er 
humano requer outra vida que nao a do formi
gueiro. Todo o acervo cultural do mundo testemu
nha que ele aspira a diversidade. Somente ao 
exercer a plenitude de sua responsabilidade em 
todos os aspectos de sua vida pessoal e profis
sional e que ele tern a sensa~ao de desenvolver
se genuinamente em sua dignidade e de experi
mentar as alegrias de que e capaz." 

0 amor a liberdade nao perde de vista a ordem, 
nem a exata dimensao do homem, integrado no 
familia. "Numa visao autenticamente humanisto 
do sociedade, a familia deve ser sustentada por 
ela propria e lhe devem ser assegurados os meios 
de participar plenamente do vida social. Nao 
para dominar o indivfduo e sufocar sua liberda
de, como imaginariam os nostalgicos adeptos de 
L'ma ordem patriarcal. mas ao contrario, para 
ensejar o seu desenvolvimento. 0 ser humano, 
como ol~uns de seus semelhantes das especies 
onimais, e feito de tal modo que necessita a inti
midade de uma celula familiar para desdobrar 
seus recursos de afei~ao e assegurar seu equi
libria." 

Da Justi~a, diz Vossa Excelencia que ela consiste 
"no elimina~ao do miseria, no desoparecimento 
dos privilegios e no luta contra as discrimina
~oes". E isto impoe que nem se repitam outoma-
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ticamente, de uma para outra gera~ao, desvanta· 
gens ou beneffcios, nem sejam tao gritantes os 
desnfveis entre situa~oes pessoais que os indi
viduos tenham a sensa~ao de pertencer a mun
dos diferentes; que se combatam as discrimina
~oes, para que a sociedade possa progredir no 
rumo da unidade pela justi~a. 

E Vossa Excelencia lan~a aos dias do futuro a 
ospira~ao generosa: "A nova dimensao da vida 
social que o nosso tempo busca, revestira coda 
vez mais a forma da solidariedade e da fraterni· 
dade. 

Talvez o campo em que se descobre a fraterni
tlade seja mais ou menos estreito. Para muitos 
e!a se aloja no circulo reduzido, mas essencial, 
do vida privada. Outros acalentariam a esperan· 
~a de que ela ultrapasse essa fronteira e fa~a 
coir as mascaras desprovidos de sorrisos que a 
idade industrial afivelou nos rostos. E por que 
esta percep~ao fraternal nao se estenderia aos 
povos vizinhos da Europa, e a esses outros povos 
irmaos do mundo, ainda corentes e sofredores? 
Por que nao alcan~aria progressivamente OS limi
tes do especie?" 

Sao palavras que ressoam com acentos novos 
num mundo que envelhece onde lhe falta a espe
ran~a. 

Senhor Presidente Giscard d'Estaing: 

Ao agradecer-lhe a honrosa visita, o Supremo 
Tribunal Federal sauda em Vossa Excelencia o 
terra gloriosa de Fran~a, "patria das ideias uni
versais", ber~o das liberdades humanas. 

0 PRESIDENTE 

Excelentfssimo Senhor Presidente, 
Excelentissimos Senhores Ministros, 
Comove-me e honra-me a acolhida que me reser
varom. 

Reconhe~o o eminente Iugar que ocupa o Supre
mo Tribunal Federal em suas institui~oes, o pa
pel capital que representa no vida do Brasil e o 
prestigio que cerca, a justa titulo, as personali
dades que o integrom. 

lnterprete e guardia da Constitui~ao, a Corte Su
rrema constitui um elemento de equilibria no 
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organiza~ao e no funcionamento dos poderes 
publicos brasileiros. Juiz do direito federal, ela 
orbitra os conflitos que podem surgir entre a 
Uniao e os Estados bern como entre os pr6prios 
Estados. Chave da hierarquia judiciaria, ela zela 
para que sejam asseguradas a coerencia, a har
monia e a seguran~a da Justi~a. Reune assim 
competencies que, em nosso pais, sao repartidas 
entre o Conselho Constitucional, a Corte de Cas
sa~ao e o Conselho de Estado. 

Seu papel nao deixou de crescer desde sua cria
~ao, cujo centesimo quinquagesimo aniversario 
acaba de ser comemorado. As atribui~oes restri
tas que lhe confiara a lei de 1828 foram amplia
das pela Constitui~ao Republicana de 1891. As 
prerrogativas que lhes conferem os textos, os 
senhores acrescentaram aquelas que resultam de 
uma jurisprudentia corajosa. Nao lhes cabe ape
nos fazer respeitar o Di rei to. Cabe-lhes, tambem, 
c.dapta-lo constantemente as novas condi~oes e 
faze-lo progredir. Quer se trate de proteger a li
berdade dos individuos, de defender os direitos 
dos cidadaos, de assegurar a unidade de seu 
imenso pais, os senhores exercem uma responsa
bilidade essential para o progresso da sociedade 
brasileira. 

Se em meio seculo, e atraves de varias mudan~as 
constitucionais, a Corte Suprema do Brasil soube 
manter e afirmar sua autoridade, deve-o a ex
ceptional qualidade dos 245 membros, que desde 
c1 origem aqui se sucederam, a sua ciencia jurf
dica, a elevada consciencia que tinham de seus 
deveres, a sua dedica~ao a causa do bern publi
co. Penso, em particular, nos mais ilustres entre 
eles, eminentes Juizes como Pedro lessa. Ao en-

contra-los, Senhor Presidente, Senhores Ministros, 
sinto-me feliz em prestar homenagem a essa gran
de tradi~ao, porque os senhores sao seus herdei
ros e porque ela e a irma da nossa. 

A Fran~a e o Brasil buscaram sua inspira~ao nas 
mesmas fontes. Os pensadores do periodo do llu
minismo, os princfpios da Revolu~ao Francese, 
Augusto Comte e sua filosofia do progresso, os 
marcaram tanto quanta a nos. Sua influencia ilu
mina o conceito que os juristas brasileiros e fran
ceses tern do Estado e da sociedade. Ela do seu 
significado a missao que e dos senhores de ser, 
para OS cidadaos deste pais, 0 ultimo recurso 
diante do excesso do poder, da arbitrariedade 
administrative e dos desmandos da justi~a. 

Em Iugar algum, ve-se melhor do que aqui, neste 
recinto, aquila que constitui a solidez dos la~os 
que unem o Brasil e a Fran~a: nao e apenas o 
amizade secular de nossos dois povos, a semelhan
~a de nossos interesses ou a convergencia de nos
sas politicos. £ mais fundamentalmente a comu
nidade de urn patrimonio moral e espiritual. £ urn 
mesmo apego aos valores imprescritiveis do Di
reito. 

Eis porque, Excelentissimo Senhor Presidente; Ex
celentissimos Senhores Ministros, a visita que 
lhes fa~o tanto me comove quanta me honra. 

Eis porque, tambem, em lhes agradecendo a aco
lhida, eu queria lhes pedir para transmitir oo 
conjunto da magistrature brasileira, da qual os 
senhores sao a elite e a instancia suprema, a 
sauda~ao do Presidente da Republica Francese. 

geisel a giscard d'estaing: 
amplas areas de convergencia 
entre brasil e fran9a 

Senhor Presidente Valery Giscard d'Estaing, 

Senhora Giscard d'Estaing, 

Discurso do Presidente Ernesto Geisel 
por o:asiao do banquete oferecido ao Presidente 

Valery Giscard d'Estaing, no Clube do Exercito 
em Brasilia, em 5 de outubro de 1978. 

As palavras que Vossa Excelencia acaba de pro
nunciar muito sensibilizaram a . mim e aos de
rna is brasileiros aqui presentes. 
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Estomos oo final de dois dios de intensos trobo
lhos. 

Nossos converso~oes pessoois, Senhor Presiden
te, tronscorrerom no mesmo atmosfera de omi
zode e franquezo que hoviom morcodo nossos 
encontros em Paris, ha cerco de dois onos. De
tivemo-nos, como natural, sobre as questoes po· 
llticos e mois umo vez verificomos que omplos 
continuom a ser as areas de convergencio entre 
os interesses do Fron~o e do Brasil. 

Ja em 1976, a personolidode de estadista de 
Vossa Excelencia deixara forte impressao em 
meu espirito. Notavel e a obro de Vossa Exce
lencia como Chefe de Estodo, como e notavel a 
capocidode de renovo~ao do povo frances. Es
tou convencido de que a Fran~o ampliora cres
centemente suo influencio internocionol e terf.t 
popel relevante no encaminhamento dos destinos 
do Ocidente. 

uma irrecusavel voca~ao de grandeza 

Vossa Excelencia ira, agora, visitor diferentes re
gioes brasileiras, que tern a sepora-las nao so
mente milhores de quilometros de distoncia, mas 

tombem disporidodes em termos de progresso 
economico e social. Vera Vossa Excelencia que 
muito ja se fez, mas que nos resta, ainda, urn 
mundo de possibilidades, desafios e problemas. 
0 Brasil nao comporta pequenas solu~oes -
e e por isso que se costume dizer que temos 
umo irrecusavel voca~ao de grandeza. 

No Historic das rela~oes franco-brasileiras, ne
nhum outro periodo podera ombrear com os ul
timos tres onos em termos de trabalho politico 
consistente pela oproxima~ao da Fran~a e do 
Brasil. Nesse sentido, creio que alcan~amos urn 
grau de omadurecimento que trara nova quali
dode a nossos relo~oes. A coopero~ao economico 
gonho seu dinomismo natural e as oportunidades 
politicos abrem-se dionte de nossos olhos. 

E com o pensamento nesse futuro comum, com
portilhodo, que ergo minho to~o a Vosso Exce
lencio, Senhor Presidente do Republica France
sa, a Senhoro Giscord d'Estoing, desejando-lhes, 
em nome de todos os brasileiros, uma permonen
cia feliz em nossa terra. Brindamos por urn con
tinuodo sucesso a frente do povo frances, pelo 
felicidode pessoal de Vossos Excelencias e a 
prosperidade e grondeza da Fran~a. 

na declara<;:ao conjunta, destaque para 
os entendimentos economicos 

0 Presidente do Republica Federative do Brasil 
Ernesto Geisel 
e 
0 Presidente do Republica Francese 
Valery Giscoro d'Estaing, 

Considerondo os lo~os que a Hist6ria, a culture 
e a omizade crioram entre o Brasil e a Fran~a; 

Desejosos de confirmor o espfrito de respeito 
mutuo e de confion~o que sempre carocterizou 
as rela~oes entre os dois pafses; 
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Declara~iio Conjunta entre o Brasil e a Fran~a, assinada 
em Brasilia, em 5 de outubro de 1978, pelos 

Presidentes Ernesta Geisel e Valerv Giscard d'Estaing. 

Consciente do solidoriedode que une seus dois 
povos, respeitondo os mesmos princfpios de in
dependencio, liberdode, justi~o, progresso e paz; 

Sublinhando que estes principios e valores que 
sao os do Comunidade Ocidentol, a qual o Bra
sil e a Fran~a pertencem, devem-se estender ao 
campo das rela~oes economicos entre os Es
tados; 

Determinados a prosseguir e refor~or sua co
opera~ao tanto no campo politico quanto nos 
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campos do economic, do cultura, do ciencia e do 
tecnologia. 
Acordam a seguinte Declara~ao Conjunta: 

1 . Os dais Chefes de Estado verificaram com 
satisfa~ao que, a partir do visita do Presidente 
Geisel a Fran~a, as consultas entre os dois poi
ses multiplicaram-se, suas rela~oes foram enri
quecidas e diversificadas, estando dodos as con
di~oes para que as rela~oes politicos entre o Bra
sil e a Fran~a se desenvolvam plenamente. 

Desejam que o dicilogo regular entre os dirigen
tes dos dais poises exprima a importoncia fun
damental que atribuem a consecu~ao deste ob
jetivo. E sua determina~ao ampliar e aprofun
dar em todos os niveis este processo de consul
tas para que o Brasil e a Fran~a tragam contri
bui~oes ativas a vida internacional. 

2. Analisando a con juntura internacionol, os 
Presidentes reafi rma ram sua adesao aos pri ncf
pios politicos que inspiram suas posi~oes e que 
sao os do Comunidade Ocidental. Fieis a mesma 
civiliza~ao humanista, desejam promover seus 
valores ao nivel das rela~oes entre os Estados, 
respeitando a soberania e as op~oes politicos 
de coda pais. Manifestaram sua determina~ao de 
concorrer para o abrandamento das tensoes e pa
ra a manuten~ao do paz e do seguran~a interna
cionais, assinalando ser este um objetivo essen
cia!, que deve ser perseguido de forma constan
te e sistematica. 

1\ este prop6sito, o Presidente do Republica Fe
derative do Brasil real~ou o papel represento
do pela Fran~a, particularmente no cenono eu
ropeu, em favor do estabilidade e do equilfbrio 
internacional. 

3. Os Chefes de Estado reafirmaram a impor
toncia do Organiza~ao das Na~oes Unidas para 
a manuten~ao do paz e do seguran~a interno
cionais; sublinharam o papel relevante que ela 
desempenha na harmoniza~ao das politicos dos 
Estados e seu carciter de foro igualitcirio, aberto 
a todos para a coopera~ao entre as na~oes. 

4 0 0 Presidente do Republica Francesa reafir
mou a preocupa~ao do Fran~a em desenvolver 
rela~oes coda vez mais ativas com o:J conjunto 
da America Latina. 0 Presidente da Republica 

Federative do Brasil manifestou, por sua vez, 
interesse em uma aproxima~ao maior entre a 
Europa e a America latina. 

5. Os dais Presidentes expressaram sua preo
cupa~ao com a situa~ao do Africa. Considera
ram ser conveniente que os pr6prios ofricanos 
possam resolver seus problemas atraves de 
meios pacificos e reafirmaram seu apoio a cau
sa do autodetermina~ao e do independencia dos 
povos e seu desejo de contribuir ativamente 
para 0 desenvolvimento economico e social do 
continente africano. 

6. Reconheceram o dire ito de todos os povos ao 
desenvolvimento economico e social harmonica c 
a necessidade de eliminar as desigualdades eco
nomicas que existem entre os poises em desen
volvimento e os poises industrializados. Manifes
taram seu interesse no prosseguimento do Dici
logo Norte-Sui, nos Na~oes Unidas, bern como em 
outros foros competentes, assinalando seu pro
p6sito de apresentor contribui~oes que leve;n 
c1o exito aquele dicilogo. Para o estabelecimento 
de uma Nova Ordem Economica mais justa e 
mais equilibrada, sublinharam a importoncia do 
manuten~ao de um sistema comerciol aberto, os
sim como a contribui~ao que coda um deve dar, 
segundo suas possibilidades, a este empreendi
mento de interesse comum. Reconheceram que 
um maior acesso de todas as na~oes aos conhe
cimentos cientfficos e tecnol6qicos constitui uma 
condi~ao fundamental para o' desenvolvimento. 

7 0 Os Chefes de Estado registraram, com satis
fa~ao, 0 incremento global do comercio franco
brasileiro verificado nos dois ultimos anos, dis
pondo-se a tomar medidas que favore~am •3sto 
tendencia positive e assegurem, ao mesmo tern· 
po, um desenvolvimento mais equilibrado do in
tercombio. 

Nesse sentido, reconheceram a importoncia 
de estimular a diversifica~ao do intercombio en
tre o Brasil e a Comunidade Ecor)omica Europeia. 
A Fran~a, no qualidade de Estado-membro do 
Comunidade, e o Brasil, no ombito das entida
d&s internacionais competentes, opoiarao decidi
damente a execu~ao desta tarefa de interesse 
comum para os dais poises. 

8 0 Os dais Presidentes concordaram quanta ao 
interesse em ampliar a coopera~iio econ6mica 
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entre os dois pafses. Congratularam-se pelos re
sultados da primeira reuniiio da Comissao Eco
nomica Franco-Brasileira de Industria e Comercio, 
resultados que consideraram positives e promis
sores. Abordados durante aquela reuniiio, os se
guintes setores foram objeto de men~iio muito 
particular: 

- siderurgia (projeto Mendes Junior); 
- transporte ferroviario e urbana (projeto de 
anel ferroviario e de rede suburbana em Belo 
Horizonte); 
- qufmica e petroqufmica (Complexo Petroquf
mico do Sui - (COPESUL); 
- energia: hidreletricidade; petr61eo (equipo
mento e servi~o para prospec~iio); carviio (valo
riza~iio e amplia~iio da produ~iio da regiiio sui); 
novas fontes de energia (solar, e61ica, de bio
massa vegetal e outras); 
- minera~iio; 
- telecomunica~oes (projeto Dacta-11); 

infra-estrutura portuaria; 
-- agriculture e setor agroalimentar. 

0 Presidente da Republica Federative do Brasil 
salientou que a industria brasileira encontra-se 
ja em condi~oes de atender a parte substantial 
da demanda de bens e servi~os destinados a 
realiza~oes industriais de natureza bastante di
versificada. 

Foi com satisfa~iio que os Chefes de Estado to
maram conhecimento da coopera~iio que se rea
lize entre a Fran~a e o Brasil no campo ener
getico. Observaram com interesse a assinatura 
de um contrato entre uma companhia francesa 
e a Companhia Estadual de Energia Eletrica do 
Rio Grande do Sui, referente a Usina Termoele
trica de Candiota II. 

9. Os dois Presidentes confirmaram que um fi· 
nanciamento especial, atraves de emprestimo 
governamental, podera ser alocado pelo Gover· 
no frances a amplia~iio da Usina de Tucuruf e a 
constru~iio da Usina de Balbina. Condi~oes ana
logos poderiio ser igualmente estendidas a dois 
outros projetos considerados prioritarios (explo
ra~iio das minas de potassic de Sergipe e trans
partes ferroviarios de Porto Alegre). Esses pro
jetos foram objeto de uma declara~iio de inten
~iio dos dois Governos. 

10. No campo do coopera~iio econ6mica franco-
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brasileira, os dois Presidentes veriam com sa
tisfa~oo as iniciativas que, em setores de inte
resse mutua, fossem tornados para facilitar a 
cria~oo de empresas conjuntas e a realiza~oo 
de projetos industriais comuns de utilidade eco
nomica reconhecida. 

Os dois Presidentes consideraram, com parti
cular interesses, as possibilidades de participa
~oo da industria francesa no Complexo Industrial 
e Portuario de Suape; manifestaram tambem 
que a forma~oo de empresas conjuntas para a 
localiza~oo de projetos industriais naquela re
gioo reveste-se de importancia especial. 

Registraram a assinatura de contrato de associa
~oo entre uma companhia francesa e uma com
panhia brasileira para a fabrica~iio de equipa
mentos eletricos de alta tensoo. Notaram, com 
satisfa~ao, a assinatura, entre a COBEC e o Por
to Autonomo do Havre, de contrato para a ins
tala~iio de um entreposto do companhia brasi
leira. 

11 . Os dois Chefes de Estado manifestaram in
teresse particular no desenvolvimento do coope
ra~iio cientffica e tecnol6gica entre o Brasil e a 
Fran~a; nesse sentido, congratularam-se pela as
sinatura, durante a visita presidential, de um 
Acordo Franco-Brasileiro ds Coopera~iio Tecnol6-
gica Industrial, que permitira as duos partes pro
mover intercambio de informa~oes e de especia
listas e incentivar pesquisas e projetos comuns 
entre empresas. Os dois Governos compromete· 
ram-se a efetuar, em prazo de quatro meses, 
um primeiro exame dos setores aos quais sera 
aplicado este Acordo. 

12. Os Presidentes observaram, com satisfa~iio, 
o desenvolvimento extremamente positive do in
tercambio cultural entre os dois pafses e as 
medidas tornados, de parte a parte, para lo
grar um melhor conhecimento mutua de seus 
povos, de suas lfnguas e de suas cultures. 

13. Verificaram, com satisfa~oo, o progresso e 
a crescente eficacia da coopera~iio tecnica en
tre os dois poises, gra~as ao reagrupamento 
de projetos em torno de objetivos de interesse 
comum (notadamente: forma~iio de quadros fun
cionais, saude publica, pesquisa agronomica e 
desenvolvimento rural, aproveitamento do terri
t6rio e transportes urbanos). 
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As conversa~oes permitiram fosse observado o 
desenvolvimento de proveitosas rela~oes entre 
organismos cientificos brnsileiros e franceses, 
fato esse que abre novos caminhos a pesquisa 
cientifica conjunta. 

14. Os dois Presidentes notaram, com satisfa
~ao, que os Ministros de Justi~a puseram-se de 
acordo para promover a coopera~ao judiciaria 
entre os dois pafses no que se refere a auxflio 
judiciario, civil, comercial, trabalhista, adminis-

trativo e penal, acordando que, para esse fim, 
St1rao assinados, ate o final deste ano, diversos 
convenios, cujos princfpios foram estabelecidos. 

15. Os Chefes de Estado reiteraram integral 
apoio a Grande Comissao, instituida pelo Acor
do entre o Brasil e a Fran~a, datado de 24 de 
outubro de 1975, e manifestaram o desejo de 
que a proxima reuniao da referida Comissao se 
realize na capital francesa, no primeira oportu
nidade que se ofere~a.(*) 

giscard d'estaing visita sao paulo 
Discurso do Presidente da Fran~a, Valery Gisgard d'Estaing, 

em Sao Paulo, em 6 de outubro de 1978, durante 
o olmo~o que lhe foi oferecido pelo Governodor poulisto, 

Paulo Egydio Martins. 

Antes de mais nada, pude medir toda a exten
sao de vosso sucesso na valoriza~ao e desen
volvimento do vasto potencial economico de vos
so Estado. 

No que se chama Grande Sao Paulo, isto e, urn 
milesimo da superffcie de vosso territ6rio nacio
nal. vivem dez milhoes de brasileiros, cujo tra
balho representa 30% do produto inferno. 

Centro industrial, Sao Paulo e tambem uma das 
primeiras pra~as financeiras do pais e a cidade 
do Brasil que conta com o maior numero de 
estudantes. 

Vossa cidade e urn verdadeiro cadinho onde se 
fundem qera~oes de homens de todas as ori
gens e de todas as nacionalidades. 

0 que sei e o que vi de vossas realiza~oes me 
ciao a certeza de que dais prosseguimento a es
se desenvolvimento com o dinamismo que vos 
caracteriza. Sois os dignos herdeiros daqueles 
pioneiros que arrostaram com inumeros perigos 
para virem implanter neste rebordo do planalto 

brasileiro, quatrocentos anos atras, uma das pri
meiras cidades do Brasil. 

Sendo Sao Paulo o que e, parece-me natural que 
vos fale sobretudo de economic. 

Cabe a Fran~a e ao Brasil manter rela~oes eco
nomicas intensas. Como decorrencia por urn la
do, dos la~os de toda a natureza que os unem, 
em particular nos domfnios hist6rico e cultural, 
porque, por outro lado, seus interesses sao 
complementa res. 

Tais rela~oes ja sao importantes e se beneficia
rom, em periodo recente, de dois incentives par
ticulares: a exposi~ao francesa de Sao Paulo em 
1971 e a visita do Presidente Geisel a Paris em 
1976. 

visita de geisel a paris refor~ou a 
coopera~iio econimica 

Nossas trocas comerciais se desenvolveram es
petacularmente ho a alguns anos: quase quadru-

(*) No pagino 101, se~iio Tratados, Acordos, Convenios, o texto dos Acordos ossinados entre o. Brasil e a Fran~? 
por ocosiiio do visita do Presidente Giscord d'Estoing; no se~iio Comunicados e Notas, a pagma 117, o comunl
codo de imprenso sabre os entendimentos do Presidente frances no Brasil; na se~iio Mensagens, pagino 127, o 
ogrodecimento do Presidente do Fron~o ao deixor o territ6rio nocionol. 
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plicorom, de 1970 a 1977. A visito do Presiden
te Geisel permitiu refor~or a coopero~ao econo
mico entre os nossos dois poises oo se definir 
setores priorit6rios: a hidreletricidode, a petro
quimico, o material ferrovi6rio, a instolo~ao de 
umo plataforma brosileiro no Fron~o, etc. As re
lo~oes economicos entre dois poises como o Bra
sil e a Fron~a vao olem de simples relo~oes de 
exporto~ao e de importo~ao e prolongom-se no 
terrene des investimentos conjuntos, que asso
ciom as nossos empresos oo vosso desenvolvi
mento e oo intercombio comerciol do Fron~o com 
o continente lotino-omericono. 0 Brasil e tom
bern o pais no qual os investimentos -Fronceses 
sao mois importontes e mois diversificodos. 

Per mois importontes, porem, que sejom, tois re
lo~oes podem evidentemente ser ompliodos. 0 
Brasil e openos o vigesimo quinto porceiro co
mercia! do Fron~o. 0 intercambio deve ossumir 
novas dimensoes, mois de acordo com o Iugar 
que ocupo o vosso imenso pais no cen6rio inter
nocionol e com as copacidodes tecnol6gicos indus
triois froncesos. 

Alem de insuficientes, nossos trocos sao iguolmen
te desequilibrodos. 0 deficit do Fron~o, em 1977, 
com o vosso pais e do mesmo ordem de gronde
zo de suos vendos. Oro, o desequilibrio jomois 
e bom para as relo~oes internocionois e, per 
conseguinte, deve ser corrigido. 

Enfim, tal intercombio est6 demosiodomente con
centrodo num pequeno numero de produtos e 
cobe-lhe diversificor-se de maneira a colocor-se 
ao nivel do riquezo e do complexidode das nos
sas economics. 

0 desenvolvimento tao desej6vel de nossos relo
~oes economicos e possivel e esse mesmo temo 
constitui um des ossuntos essenciois des meus 
entendimentos com o Presidente Geisel. Exomi
nomos, juntos, os setores de interesse comum, 
que olem doqueles que eu j6 citei, compreendem 
a siderurgio, as minos, as telecomunico~oes, 03 

infro-estruturos portu6rias e oindo outros. 

nova dimensiio ao intercCimbio entre o 
brasil e a fran~a 

Decidimos iguolmente dar nova dimensao ao nos
so intercombio definindo um quodro para as tro
cos de tecnologio. Minha visito ofereceu a opor 
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tunidode do ossinoturo de um ocordo franco· 
brosileiro de coopero~ao tecnol6gico e industrial 
que permitir6 oos nossos dois poises promover 
trocos de informo~oes e de especiolistos e o in
centive de pesquisos e de projetos comuns en
tre empresos. 

Desejorio solientor, a esse prop6sito, que a co
pocidode de inovo~ao tecnol6gico tem, freqi.ien
temente, seus olicerces assentodos nos peque
nos e medias empresos. A torefo de tois empre
sos no quodro do coopero~ao fronco-brasileira 
deve ser conseqi.ientemente focilitodo e, em ca
ses de necessidade, convem que para tonto a re
gulomento~ao existente se adapte o suo situo~ao 
particular. 

Ao evocor as rela~oes econom1cas e comerciois 
entre a Fran~o e o Brasil nao posso deixor de 
mencionor as que existem entre vosso pais e a 
Comunidade Economico Europeia, do qual a Frn!1-
~a e parte integrante. Congrotulo-me com o fato 
de que a Comunidode Economico Europeio sejo, 
de Ionge, o principal parceiro comerciol de vos
so pais e de que o Brasil seio um dos mais im
portontes beneficiaries do sistema de preferen
cios generolizodos que a Comunidade foi, como 
potencio comerciol, a primeiro a instouror. Fo~o 
votes per que o ocordo comerciol que une a Co
munidade Economico Europeio e o vosso pais, 
desde 1974, possa ser renovado em condi~oe'> 
mutuamente satisfot6rios. 

Alem de nossos relo~oes biloterais, sejn qual ?or 
o importoncio delos, devemos dedicor-nos ao pu
pel que cabe oos nossos dois poises no cen6rio 
economico mundial. 0 Brasil e a Fran~a tiverom 
que se adaptor a fenomenos identicos. A moci~o 
e!evo~ao des pre~os do petr61eo em fins de 1973 
colocou os nossos dois poises, ambos tributaries 
do exterior para o seu proprio obostecimento 
energetico, no obriga~ao de adaptor suos o;co
nomios. lon~oram-se progromos que consistem 
em desenvolver a eletricidode de origem nuclear, 
intensificor as economics de energio e estimulor 
a pesquiso no dominic dos novas energies. 

Do mesmo moneira, a recessao mundiol, de umo 
omplitude tal que o mundo iumais conhecera 
desde a crise de 1929, ocarre-tou serius r.onse
qi.iencios para os nossos dois poises, cujos eco
nomics esti.io omplomente obertos ao exterior. 
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brasil e fran~a tem papeis diferentes, 
mas convergentes 

Todavia, a despeito de numerosas semelhan~as, 
as estruturas economicas e sociais do Fran~a e 
do Brasil continuam a ser muito diferentes e 
conduzem-nos a desempenhar papeis diferentes, 
mas convergentes, em dire~ao de urn mesmo ob
jetivo, que e o advento de uma nova ordem eco
nomica mundial. 

0 Brasil realizou, ha alguns ones, urn espeta
cular desenvolvimento que o levou a ocupar o 
Iugar de decima potencia industrial do mundo 
e de segundo exportador de produtos agrfcolas. 
Tal evolu~iio o faz ocupar, doravante, posi~ao 
eminente no grupo dos poises recentemente in
tlustrializados e confere-lhe responsabilidades in-
1ernocionois. 

Das provas do progresso de vosso pais, limitar
me-ei a citar a gigantesca obra de ltaipu, a 
maier central hidreletrica do mundo, que sera 
equipada quase que integrolmente, pela indus
trio brasileiro. 

Essa profunda muta~ao de vosso pais e urn fato 
irreversfvel e feliz. 

t, pois, para mim objeto de satisfa~ao assinolar 
que as empresos, as sociedades e os boncos fran
ceses em Sao Paulo e em todo o Brasil contri
buiram, de maneira nao desprezivel, para esso 
evolu~iio: a Central de Aqua Vermelha, inaugu
rada h6 poucos dias, constitui, ao mesmo tem
po, provo do poder do vossa industria e resul
tado frutuoso do coopera~ao franco-brasileiro. 
Fa~o votes por que tal colabora~ao prossiga. 

Por seu lado, a Fran~a, que faz parte do grupo 
de poises industrializados de Iongo data, est6 
dedicada, como o sabeis, ao desenvolvimento do 
entendimento internacional. Nossos dois poises 
estiio empenhados, h6 muitos anos, em negocia
~oes comerciais multilaterais, que acabam de 
entrar em fase final. A Fran~a espera que tais 
negocia~oes possam concluir-se proximamente 
pela celebra~iio de urn acordo satisfat6rio acei-
ca dos diferentes capitulos, inclusive, aquele que 
interesse porticularmente oos poises em desen
volvimento e para os quais o Brasil tern desem
penhodo papel particularmente ativo. 

dialogo norte-sui deve prosseguir 

Meu pais foi o instigador do dialogo Norte-Sui, 
ao convocar a conferencia para a Coopera~iio 
Economica lnternacional. Fazemos questao de que 
este dialogo prossiga e tomaremos parte ativa 
nos pr6ximas negocia~oes sobre o fundo comum 
em Genebra, na perspective do Assembleia Ge
ral Extraordin6ria das Na~oes Unidas sobre o 
Desenvolvimento em 1980. 

A Fran~a esta convencida de que devem chegar 
a feliz termo os trabalhos referentes aos seta
res de transferencia de recursos e do estabili
za~ao dos pre~os da materia-prima. H6 memen
tos na hist6ria em que a generosidade e 0 me
lhor sustentacula do eficocia. As rela~oes entre 
Norte-Sui devem ser transformadas. Novas rela
~oes economicas mais equilibrados devem ser 
instauradas. As rela~oes de custo e de recursos 
entre as diversas regioes do mundo devem ser 
modificadas. 0 Brasil, colocado como proprio 
gonzo do eixo Norte-Sui, concebe-o melhor do 
que ninguem. 

Uma condi~ao de tal progresso est6 em que seja 
menos incerto o futuro e que umo maier estc
bilidade caracterize as rela~oes economicas e 
monetorias no conjunto do m~ndo. A Fran~a, 
desde o come~o, favoreceu a cria~iio de uma zona 
de estabilidade monetaria na Europa. Reduzindo 
as flutua~oes desordenadas das moedas euro
peias entre si, esse sistema contribuir6 igualmen
te para maier estabilidade monetoria no mundo. 

A Fran~a e o Brasil podem e devem desempe
nhar papel capital no advento do nova ordem 
economica mundial. 

E pela amplia~iio coda vez maier das rela~oes 
exemplares entre ambos, em consonancia com as 
novas dimensoes de suas economics e com os 
la~os que os unem em todos os dominies, que 
nossos do is poises contribui rao para a realiza
~iio de tal objetivo. 

Neste mundo conturbado e infeliz, as boas von
tades devem unir-se para veneer os obstaculos. 
Que nossos dois poises, fieis a amizade e ao de
sinteresse, se empenhem com exito em tal tare
fa, e, para mim, depois dessas horas que estou 
possando entre v6s, uma firme certeza. 
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troca de notas sabre a tagoa 
mirim e o projeto jaguarao 

Discursos dos Chonceleres uruguoio, Adolfo Folie Mortiniz 
(trodu~ao nao-oficiol), e brosileiro, 
Antonio F. Azeredo da Silveira, em Montevideu, Uruguai, 
em 7 de dezembro de 1978, por ocasiao da 
solenidode de troca de Notes entre o 
Brasil e o Uruguai estobelecendo mecanismos operatives 
no ambito do Tratado da Bacia da Lagoa Mirim. 

CHANCELER DO URUGUAI 

Senhor Ministro das Rela~oes Exteriores da Re
publica Federativa do Brasil, 
Antonio F. Azeredo da Silveira, 

Senhor Embaixador da Republica Federativa do 
Brasil, 

Senhoras, 

Senhores 

Tenho a honra de expressar nossa sotisfa~ao ao 
receber, na sede do Ministerio das Rela~oes Ex 
teriores, o Senhor Chanceler do Brasil, com quem 
temos compartilhado nestes ultimos dias OS tru· 
balhos da Reuniiio de Chanceleres da Bacia do 
Prato, e e particularmente qrato e auspicioso 
que o motive deste encontro de hoje seja para 
dar mais um passe na fecunda e transcendente 
tarefa de aproximar os nossos povos. 

Se relevante e honrosa e a sua presen~a nesta 
Casa, · Senhor Ministro, pelas vincula~oes tradi 
cionais que sempre existi ram entre nossas Chan
celarias, e para mim motive de particular satis
fa~ao que o titular do ltamaraty seia, neste case, 
uma personalidade com quem me unem antigos 
e fraternos la~os de amizade. 

A troca de Netas que acabamos de celebrar e 

outre testemunho a mais da dinomica de um 
processo de integra~ao. 

Testemunho na aparenc1a formal, somente uma 
6tica superficial pede ignorar seu valor subs
tantive. 

A integra~ao pede ser uma utopia. Tambem pe
de ser um pretexto retorico. E a vontade sobe
rana des Estados que a faz saltar do reino so
nhador do utopico para o plano das realidades 
operatives. E essa vontade soberana des Estados 
se expressa em a~oes que, moldando e trans
formando a realidade, sao o verdadeiro impul
sionador do desenrolar historico. 

Porque, quando falamos do financ!amento do 
Projeto Jaguarao, da designa~ao das entidades 
executivas nacionais encarregadas de realizar as 
obras que o Projeto compreende e da Subcomis
sao Coordenadora, nos estamos nos referindo a 
a~oes. De a~oes que se re9istram de maneira 
r:ontual na magna tarefa do desenvolvimento da 
Bacia da lagoa Mirim, tarefa de grande alcan
ce, na qual as duos Na~oes comprometeram es
for~os e esperan~as. 

Atos como o de hoje carecem de espetacularida
de. Felizmente, permita-me acrescentar. Porque 
nada e melhor do que a retina do trabalho CO· 

mum, em prosseguimento das metas comuns, en
tre pafses irmaos. 
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aproveitamento dos recursos naturais 
e desenvolvimento integral 

~ assim que podemos falar unissonos, brasilei
ros e uruglaios, desses dois conceitos chaves do 
coopera~ao: o aproveitamento dos recursos natu
ra~s e o desenvolvimento integral. Porque apro
vettamento de recursos e desenvolvimento inte
gral sao dais instrumentos fundamentais na 
constru~ao do bem-estar de dais povos aos quais 
a geografia, a hist6ria e a mesma raiz cultural 
tornaram irmaos. 

Todo projeto de integra~iio, visto por essa pers
pective, definitivamente a unica valida, e urn 
projeto aberto, propiciador e multi pi icador cons
tante de a~oes e decisoes, porque se inscreve no 
concreto e no concreto atua como instrumento 
de troca. 

0 marco juridico tra~ado pelo Tratado do Bacia 
da ~agoa Marim e pelo Protocolo do Rio Jaguarao, 
asstm como o Estatuto do Comissao Mista Uru· 
guaio Brasileira para o Desenvolvimento do Ba
cia do Lagoa Mirim, no que deve se incluir o ato 
que realizamos, e obra do vontade expressa de 
duos na~oes que fazem de sua vizinhan~a a vo· 
ca~iio e ocasiiio para o trabalho solidario. Por 
ele devemos nos sentir duplamente orgulhosos; 
orgulhosos pela vontade comum e orgulhosos 
pelos frutos que delo resultam. 

Senhor Chanceler, os instrumentos que hoje subs
crevemos, se bern que importantes em si mes
mos, o siio sobretudo pelas perspectivas concre
to: que abrem no consecu~iio das metas que 
onentam este trabalho solidario e, portanto, nos 
estimulam e nos comprometem para o cumpri
mento das etapas futuras. 

Com esse espfrito, comemoramos, mais uma vez, 
sua presen~a entre n6s e solicitamos que seja 
o portador ao Governo e ao povo do Brasil de 
nosso sentimento fraterno. 

Muito obrigado. 

CHANCELER DO BRASIL 

Senhor Chanceler Adolfo Folie Martinez, 

Muito agrade~o as palavras amigas com que de-
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sejou saudar-me Vossa Excelencia nesta ceri
monia. 

Tenho sempre assinalado que urn dos resultados 
paralelos, mas niio menos importante, do Tra
tado do Bacia do Prato, e o de estimular as rekl
~oes fraternas entre seus signataries, atraves, 
inclusive, das Reunioes anuais dos Chanceleres 
oportunidade que nos e dada de, pessoalmente: 
trocarmos ideias sabre assuntos de interesse re
gional e bilateral. 

A X Reuniao, ha pouco encerrada, vern confirmor 
esses meus comentarios, ao dar-me a satisfa~iio 
de poder permanecer algumas horas na nobre 
cidade de Montevideu a fim de, com Vossa Exce
IE:ncia, conversar sobre o relacionamento de nos
sos poises e presidir a essa cerim6nia que se rea
liza sob a egide do Tratado do Lagoa Mirim. 

Os documentos que acabamos de assinar e as 
delibera~oes que adotomos atestam, de maneiro 
eioqi.iente, a decis6o politico de nossos Governos 
~e implementor, com a possivel rapidez, aqueie 
1nstrumento dentro do espirito que sempre nor
teou nossas rela~oes e que se viu consagrado no 
Tratado do Amizade, Coopera~iio e Comercio ce
lebrado em 12 de junho de 1975. 

A.o darmos mais esta demonstra~ao do importdn
cta que atribuimos a colabora~6o entre o Brasil 
e o Uruguai em prol do desenvolvimento do area 
do Bacia do Lagoa Mirim, estamos nao somente 
assinal~ndo o interesse de urn e outro pais por 
areas 1mportantes de seus territories mas de 
ma~eira especial, afirmando nossa fe 'no c;ope
ra~ao, como corolario necessaria do amizade que 
nos une. 

0 grupo encarregado de estudar o financiamento 
do Projeto Jaguarao, no parte correspondente ao 
Uruguai, e hoje constitufdo, sob esse signo. 0 
resultado de seus trabalhos propiciara a tornado 
de decisoes importantes pelos nossos Governos 
no que se refere ao infcio das obras do Jaguar6o, 
no momenta em que ja se acham terminados os 
estudos finais do projeto Centurioo e em vias de 
conclusiio, pelo PNUD, os relativos ao Projeto 
Talavera. 

mais uma etapa no contexto do esfor~o 
de coopera~cio bilateral 

Tenho a certeza de que, em curto prazo, pod9-
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remos cantor com as suas sugestoes e propostas 
e concluir, entfio, mais uma etapa no contexto 
desse esfor~o de coopera~ao bilateral. 

A indica~ao, por parte de nossos Governos, das 
entidades executives que terao a seu cargo a 
execu~ao das obras do Projeto Jaguarao, de 
ocordo com o esquema estabelecido pelos atos 
internacionais pertinentes, e outra medida indis
pensavel para a ado~ao, com a desejada brevi
dade, de iniciativas e providencias previstas para 
o inicio das obras e seu acompanhamento. A 
Subcomissoo Coordenodora, que e integrada por 
representantes do CLM e das entidades executi
ves indicadas pelos Governos, e, com efeito de 
conformidade com a estrutura estabelecida pelo 
to que inspira o convivio entre brasileiros e uru
guaios. 

Tratado da Lagoa Mirim, o nucleo operativo ao 
qual estara confiada a execu~iio das obras co
muns projetadas. 

Finalmente, a coopera~iio tecnica acordada em 
novos setores e modalidades na regiiio da Lagoa 

Mirim e particularmente representative do dese
jo de aprofundarmos sempre mais nossa colabo
ra~ao na area, onde ja e tao intima e estreita a 
otua~iio conjunta. 

Essas decisoes que acabamos de adotar sao es
pecialmente significativas do firme proposito dos 
nossos Governos de levar a born termo a obra de 
desenvolvimento economico e social da regiiio, 
dentro do espirito de fraternidade e entendimen-

Essa colabora~iio que desenvolvemos no ombito 
da Bacia do Lagoa Mirim se situa no quadro mais 
omplo do relacionamento brasileiro-uruguaio, o 
qual, a coda dia, se concretiza, se expande e 
ganha novas dimensoes em multiples projetos e 
iniciativas. 

A convivencia fraterna, a voca~iio para o di61ogo 
e o entendimento, nossas tradi~oes e os vlnculos 
geogrclficos e culturais que nos unem, inspiram 
a firme decisiio do Governo brasileiro de aprofun
dar e estreitar, sempre mais, a colabora~ao mu
tuamente proficua que caracteriza o relaciona
mento brasileiro-uruguaio(*}. 

(*) Na se~oo Tratados, Acordos, Convinios, p6gina 106, o texto das Notas trocadas entre os Chanceleres do 
Brasil e do Uruguai, em Montevideu; comunicado de imprensa sobre a reunioo, na se~ao Comunicado e Notas 
a p6gina 118. . 
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v reuniao da comissao mista 
teuto-brasileira de coopera9ao 

Discurso do Ministro de Estodo das Rela~oes 
Exteriores, Antonio F. Azeredo do Silveira, no 
Palacio ltamaraty de Brasilia, em 30 de outubro 
de 1978, ao inaugurar os trabalhos do V Reunioo do 
Comissoo Mista Teuto·Brasileira de 
Coopera~iio Econ6mica. 

Senhor Chefe da Delega~ao olema, 
Senhor Embaixador Kastl, 
Senhor Chefe do Delega~ao brasileira, 
Minhas Senhoras, 
Meus Senhores, 

Tenho muito prazer em inaugurar os trabalhos 
do V Sessao do Comissao Mista Teuto-Brasileira 
de Coopera~ao Economica. Criada em 1974, esta 
Comissao tem contribufdo, de forma positiva, 
para o desenvolvimento de nossas rela~6es no 
urea economica e financeira. 

A Declara~ao Conjunta, de dez de mar~o de 1978, 
do Presidente Ernesto Geisel e do Chanceler 
Helmut Schmidt registra a relevancia dos traba
lhos do Comissao, ao assinalar, em seu paragrafo 
terceiro, que ela - eu cito - "devera desempe
nhar um papel coda vez mais importante". 

E no plena consciencia desse encargo que as duos 
Delega~oes hoje se reunem, para analisar o es
tado de nossas rela~oes, as perspectivas do con
tinuado desenvolvimento do coopera~ao bilateral 
e as solu~oes, mutuamente satisfat6rias, para 
problemas que eventualmente se fa~a necessaria 
equacionar. 

Conforme verifico pela leitura do agenda desta 
V Reuniao, a Comissao tem pela frente dois dias 

.A • 

econom1ca 

de intense trabalho, que, tenho certeza, sera pro
ficuo e objetivo, dentro do espfrito que caracte
riza todos os entendimentos entre os dois pafses. 

Que o resultado, pois, dos esfor~os das duos De
iega~oes, sinceramente animadas em dar conti
nuidade e ainda maior estfmulo a coopera~ao teu
lo-brasileira, possa corresponder, de forma satis
fat6ria, ao cumprimento e as diretivas recebidas 
dos dois Chefes de Governo, por ocasiao do visi 
to do Presidente Geisel a Republica Federal da 
Alemanha, em mar~o do corrente ano. 

coopera~ao brasil-rfa serviu de modelo 
para aproxima~ao com outros paises 

Antes de terminar, eu gostaria de dizer que o 
modelo de coopera~ao entre a Republica Federal 
do Alemanha e o Brasil foi muito util ao meu 
pafs. Na tarefa de aproxima~ao com a Europa 
Ocidental, esse modelo nos permitiu criar, tam
bem com outros pafses da Europa Ocidental, um 
relacionamento mais fntimo. E com muito prazcr 
que eu assinalo que n6s partimos do coopera~ao 
com a Republica Federal do Alemanha. Foi dessa 
experiencia, do experiencia do dialogo que n6s 
consegui mas manter, entre n6s, que o Brasil con
seguiu tambem aumentar seu rclacionamento com 
outros poises da area. Relacionamento que para 
n6s e essencial. 
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0 Brasil, como a Europa Ocidental, acredita que 
sua participa~iio no Ocidente e uma participa~iio 
caracterizada. 0 Brasil acredita que os paises da 
Europa Ocidental devem eada vez mais, individual
mente, dar uma contribui~iio politica, inclusive 
na compreensiio dos interesses globais do Ociden· 
te. E e tambem o que o Brasil pretende fazer, 
embora os meios brasileiros sejam muito meno· 
res. Apesar de nossa economla e nosso poder 
serem menores, nos pretendemos dar uma con· 
tribui~iio construtiva e eficaz ao Ocidente. Niio 
acreditamos que os aliados ocidentais sejam mais 
uma dificuldade para o pais que tem de exercer 
a lideran~a do Ocidente, do que uma contribui
~iio concreta, efetiva e util. So estou dizendo isso 
porque nosso relacionamento com a Europa Oci· 
dental tem crescido enormemente. Os senhores 
viram, por exemplo, que h6 pouco tempo esteve 
aqui o Presidente do Fran~a e que nos tivemos 
0 prazer de poder verificar que nesses dois ulti
mos anos o comercio Brasii-Fran~a tinha se de
senvolvido muito. Chegou a aumentar em 80%, 
porem muito mais j6 tinhamos feito com a Re
publica Federal do Alemanha. E tambem nunca 
esquecemos a lt61ia que tem uma tradi~ao de 
coopera~ao com o Brasil muito grande. Basta di
zer que, depois do Republica Federal do Alemanha 
e do Holanda, e a lt61ia o pais europeu com o. 
qual nos temos 0 maior comercio, e a maior co
opera~ao, seguramente. A Fran~a vem depois. 

Mas hoje o primeiro parceiro do Brasil e a Euro
pa Ocidental. 0 segundo parceiro brasileiro em 
comercio e coopera~ao economica e o mundo em 
desenvolvimento. E 0 terceiro parceiro sao OS Es
todos Unidos do America. Estou dando estas 
ideias de grandeza porque para o Brasil eviden
temente se diz que o Terceiro Mundo e constitui
c!o de muitos poises, mas nao e verdade. Os clien
tes do Brasil, do coopero~ao brasileira, sao paf-

ses que podem ser enumerados dentre os poises 
em desenvolvimento. Talvez sejam uns vinte ou 
trinta os que cooperam conosco, mas e muito 
expressive verificar, e acho que tambem para 
os europeus, especialmente para os alemaes, que 
tem tantas industries no Brasil, e que aqui parti
cipam do nosso desenvolvimento, que hoje o nosso 
segundo cliente e 0 mundo em desenvolvimento, 
que mostra, inclusive, uma certa preferencia em 
determinados casos por importer equipamento 
que nao e so nosso, mas tambem daqueles que 
cooperam conosco no nosso desenvolvimento. 

Quero agradecer muito a presen~a dos Senhores 
aqui. Estimo que esta reuniao sera extremamente 
proficua. Vi com muito prazer entre nos aqui o 
Senhor Fredrich, que conheci como Ministro da 
Eonomia do Alemanha quando visitei pela primei
ra vez a Alemanha. live o prazer de estar com 
ele e quero dizer que os Senhores devem se sen
fir aqui como em coso. Uma das coisas que me 
fez sentir um certo orgulho, no forma em que 
trabalhamos, foi quando a Chancelaria olema 
nos disse que o Brasil, dentro desse tipo de Co
missao de entendimento, que nao e muito difun
dido nem no Brasil nem no Alemanha. Nao creio 
que a Alemanha tenha este tipo de relacionamen
to com muitos poises, e n6s tambem nao temos, 
mas me senti contente, acho que h6 cerca de 
um ano atr6s, quando a Alemanha nos disse que 
poises com os quais eles tem esse tipo de rela
cionamento o Brasil tem dado sempre bom resul
tado no sentido de que tem se esfor~ado para 
responder todas as perguntas, para dar todas as 
informa~oes que sao requeridas. Acho que esse 
tipo de comportamento, de parte a parte, e que 
garantir6, no futuro, o sucesso das nossas reu
nioes. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos 
aqui e muito obrigado(*). 

(*) No Se~i.io Comunidados e Notas, pagina 118, o comunicado do ltomoroty a imprenso a prop6sito do V 
Reunii.io do Comissao Misto Teuto-Brasileiro de Coopera~i.io Economico. 
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comissao brasil-rfa de 
cooperacao cientffica e 

' tecnol6gica 
Discurso do Secretario-Geral do Ministerio das 
Rela~oes Exteriores, Dorio Moreira de Castro Alves, 
no Palacio ltamaraty de Brasilia, em 26 de 
outubro de 1978, por ocasiiio da abertura dos 
trabalhos da VIII Reuniiio da Comissao Mista Teuto
Brasileira de Coopera~iio Cientffica e Tecnol6gica. 

Senhor Secretario de Estado, Doutor Hans-Hilger 
Haunschild, 
Meus Senhores, 

Constitui para mim motive de muita satisfa~iio 
participar, pela primeira vez, dos trabalhos do 
Comissao Mista Teuto-Brasileira de Coopera~ao 
Cientifica e Tecnol6gica. 

Em particular, e-me especialmente grata a opor
tunidade de trabalhar com o Doutor Haunschild, 
que muito tern feito pelo estreitamento das rela
~oes entre os nossos dois pafses. 

A presente VIII Reuniao do Comissao Mista Teuto
Brasileira de Coopera~ao Cientlfica e Tecnol6gica 
ossinala o nono ano de uma intensa e proveitosa 
ccopera~ao, traduzida agora em dez diferente3 
Convenios, abrangendo areas de grande impor
toncia no campo do ciencia e tecnologia. 

Os tras ultimos Convenios, a se incorporarem a 
esse ja numeroso conjunto, foram assinados, em 
mar~o ultimo, em ci rcunstoncias especial mente 
auspiciosas, durante a visita do Senhor Presiden
te do Republic a Alemanha, evento que constitui 
marco hist6rico nos la~os do amizade que unem 
o Brasil e a Republica Federal do Alemanho. 

E exatamente imbufdos desse espfrito de renovo· 

~iio do amizade teuto-brasileira que domos infcio 
hoje a mais uma etopa de um esfor~o que tern 
produzido resultados bostonte concretes num 
campo de importoncia estrategica para o .:Jesen
volvimento de nossas na~oes. 

Se os resultados ate aqui sao considerados satis
fat6rios por ambos as partes, o potencial da co
opera~ao cientifico-tecno16gica entre o Brasil e 
a Republica Federal do Alemanha est6 Ionge de 
ter sido esgotado e est6 a requerer esfor~os adi· 
cionais no sentido de identificar e viabilizar no
vas areas de coopera~oo. 

Assim, no correr do presente VIII Reuniao do Co
missao Mista, teremos oportunidade de debater 
o desenvolvimento de novos projetos no campo 
do energia solar, estudar a viabilidade de se en
cetarem pesquisas conjuntas para uso da biomes
sa no abastecimento energetico de pequenas ci
dades, adotar esquema de coopera~iio no campo 
da energia e61ica e sensoreamento remote e con
siderar a possibilidade de estender a outras enti· 
dades brasileiras a coopera~oo j6 mantido entre 
a Diretoria de Hidrografio e Navega~iio e o Insti
tute para Ciencio do Mar de Kiel. 

Estou seguro de que, com o tradicional esplrito 
de colabora~ao que tern presidido nossas reunioes, 
haveremos de estabelecer os parometros adequa-
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dos para a coopera~ao, nessas e noutras areas, 
que venham a ser objeto de exame no reuniao 
que ora se inicia. 

Senhor Secret6rio de Estado, 

~, pois, com grande satisfa~ao que, em nome do 
Governo brasileiro, do Ministro Azeredo do Sil
veira, especialmente, apresento-lhe os votos sin
ceres de boas-vindas. 
Muito obrigado.(*) 

(*) 0 Comunicado de imprensa divulgado em Brasilia, pelo ltamaraty, ao final do VIII Reuniao do Comissao 
Mista Teuto-Brasileira de Coopera~ao Cientlfica e Tecnol6gica esta no se~ao Comunicados e Notas, pagi· 
no 119. 
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presidente geisel fala a na9a0 
no fim do ano 

Mensagem de final de ana do Presidente do Republica 
Federative do Brasil, Ernesto Geisel, transmitida por 
uma cadeia de radio e televisao 
no dia 29 de dezembro de 1978. 

Como habitualmente, venho esta noite dirigir-me 
aos brasileiros para transmitir-lhes - e j6 agora 
pela ultima vez - a mensagem, de final de ano, 
do Chefe da Na~co, dando conta, em largos tra· 
~os, de quanta nos foi possivel realizar em 1978 
e das perspectivas que vizualizamos em 1979. 

0 quadro mundial, apesar dos esfor~os de emi· 
nentes lideres respons6veis, continuou ainda con
turbado. Poucos avan~os foram alcan~ados com 
vistas a solu~co de graves e persistentes confli
tos - politicos, economicos e sociais, declarados 
ou em estado potencial - entre poises e no am
bito interne de muitos destes. Mesmo as na~oes 
mais desenvolvidas nco conseguiram recuperar
se, satisfatoriamente, do crise surgida em 1973. 
No verdade, os ultimos cinco anos representaram, 
para todo o mundo ocidental, o periodo '3con6mi
co mais diffcil que se tem registrado desde a 
Segundo Guerra. 

Nos poises industrializados, as taxas de Cresci
mento do produto real cairam a metade, enquanto 
duplicavam as da infla~co, comparativamente aos 
dez anos precedentes. Os desequilibrios do balan· 
~o de pagamentos, continuamente alimentados 
pelos altos pre~os do petr61eo, alastraram-se por 
todo o mundo, nco apenas causando dificuldades 
aos poises em desenvolvimento, mas tambem 
abalando as moedas de maier prestigio no cen6-
rio internacional. Palavras que pareciam banidas 
da descri~co das economias modernas, como re
cessco, desemprego e protecionismo, ressurgiram 
e1mea~adoramente nos poises desenvolvidos. 

Era inevit6vel que esse quadro se refletisse des· 
favoravelmente sobre o Brasil, dado o alto grau 
de interdependencia dos poises, caracteristico dos 
dias atuais e agravado pelos nossos pr6prios pro
blemas internes, dentre os quais avultam os 
decorrentes do crescimento demogr6fico de 
3.000.000 de pessoas anualmente e, pois a res
ponsabilidade de atender as necessidades de 60 
milhoes de jovens com idade inferior a 18 anos 
e de criar 1 milhao e 300 mil novos ,~mpregos 

todo ano. 

resultados favoraveis em 1978 

Nao obstante, durante 1978, conseguimos resul· 
tados favor6veis na maioria dos setores do vida 
nacional, nao tanto quanta esper6vamos, mas 
certamente bem mais do que muitos outros poi
ses. Tivemos ordem interna, bom relacionamento 
com o exterior, moderado mas efetivo progresso 
economico e social e avan~os marcantes na area 
do desenvolvimento politico. 

A a~ao exercida pelo ltamaraty no ,~xterior foi 
muito dinomica, tanto nos organiza~oes que in
tegramos, quanta no quadro das rela~oes bilate
rais com numerosos poises. Empenhamo-nos em 
promover a paz, a harmonia e a coopera~ao in
ternacionais, de acordo com nossa tradi~co, sem 
prejuizo sempre do justa defesa dos legitimos in·· 
teresses nacionais. Recebemos as visitas amigas 
dos Presidentes dos Estados Unidos do America, 
de Portugal, Fran~a e Paraguai e do Principe 
Herdeiro do Japao, e, de nosso !ado, em retribui-
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~ao devida, estivemos no Mexico, Uruguai e no 
Republica Federative do Alemanha. 

Cabe destacar aqui o exito das negocia~oes que 
levaram a assinatura do "Tratado de Coopera~ao 
Amazonica", com a participa~ao e o consenso de 
todos os poises integrantes desta vasto e impor
tante regiao que, so a partir de agora, esta des
pertando para o desenvolvimento. 

No setor economico, sofremos internamente pro
longadas estiagens nos regioes Sui, Sudeste e 
parte do Centro-Oeste, com reflexes muito nega
tives no atividade agropecuaria. Perdemos, as
sim, cerca de 13 a 14 milhoes de toneladas no 
produ~ao de graos, alem dos prejuizos na pecua· 
ria, pela extenso redu~ao das pastagens. Tive
mos, ainda, um grave surto de peste suina afri
cana, com amea~a de elimina~ao do rebanho, mas 
ja contido e sob pleno controle. Novas geadas pre
judicaram sensivelmente os cafezais do Parana 
e Sui de Sao Paulo e suas conse·quencias incidirao 
no produ~ao cafeeira do proximo ano. 

Apesar dessas calamidades e do crescimento de
mogrclfico, o Produto lnterno Bruto, gra~as prin · 
cipalmente a maior produ~ao industrial, cresceu 
de 5 a 6%, e a renda anual, "per capita", ele
vou-se a 1.600 dolores. 

No comercio exterior nao foi possivel obter saldo 
positive, como auspiciosamente ocorreu em 1977, 
em virtude do referida redu~ao na produ~ao .agro
pastoril. Registrou-se um deficit do ordem de 900 
milhoes de dolores, bern inferior, no entanto, ao 
dos anos de 1974, 75 e 76. Expressive foi o es
for~o realizado no exporta~ao de produtos manu
faturados, cuja participa~ao cresceu para 52% 
do total. 

A divida externa - do area governamental .:~ das 
entidades privadas - elevou-se a cerca de 41 
bilhoes de dolores e a nivel da reserva de divisas 
chegou proximo a 12 bilhoes de dolores, eviden
ciado nao so 0 excelente credito de que goza 0 

pais no exterior, como a disponibilidade de maio
res recursos para enfrentar situa~oes odversas 
imprevistas. 

A infla~ao que em 1976 reg istrou uma alta de 
pre~os do ordem de 46%, teve razoavel declinio 
em 1977, com o aumento do indice geral de pre-
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~os reduzidos a 39%. Em 1978, esperavamos no
va redu~ao, frustrada, no entanto, pelas calami· 
dades climaticas que provocaram alta excepcio
nal nos pre~os agricolas. 0 ano encerra-se com 
cerca de 41% de aumento do indice geral de 
pre~os, devendo-se observer, no entanto, que as 
maiores altos foram as dos pre~os no atacado •1 

nao, no nivel de consumidor. 

As atividades relacionadas com a Educa~ao e 
Cultura, Saude e Assistancia Medica, Treinamento 
Profissional, Saneamento, Nutri~ao, Habita~ao, 
PIS-PASEP - experimentaram sensivel expansao. 
0 total de recursos aplicados atingiu o nivel de 
500 bilhoes de cruzeiros - quase 15% do PIB -
o que representa o maior esfor~o ja realizado no 
desenvolvimento social brasileiro. 

A popula~ao economicamente ativa alcan~ou um 
total de aproximadamente 42 milhoes de pessoas 
e a expectative de vida media do brasileiro esta 
chegando a 63 anos. 

Dentre inumeros resultados, cabe mencionar: 

- a eleva~ao para 63 milhoes do numero de pes
seas abrangidas pelo Sistema Nacional de Previ
dencia e Assistencia Social; 

- a forma~ao profissional de mais de 3,7 milhoes 
de trobaihadores; 

- 21,5 milhoes de matriculas no ensino de 1.0 

Grau e 2,5 no 2.0 ; 

- 160.000 financiamentos habitacionais concedi
dos pelo BNH para a popula~ao de baixo renda; 

- as campanhas do Ministerio do Saude, de vaci
na~ao, erradica~ao do malaria, combate ao mal 
de Chagas, e, principalmente, os resultados posi
tives no luta contra a esquistossomose; 

- os programas e os recursos destinados a me
lhoria das condi~oes de vida nos areas urbanas, 
notadamente Quanto ao suprimento de agua, sa
neamento, transporte e regulariza~ao do abaste
cimento de alimentos. 

lmportante e ressaltar que, contrariamente aos 
que acusam o modelo brasileiro de concentrador 
de rendas, ha suficiente evidencia de que nos 
anos mais recentes, o desenvolvimento beneficiou 
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todas as camodos, mas sobretudo as mois pobres. 
J\ssim, as "Pesquisos Nocionois de Amostrogem 
Domiciliares" mostram que, entre 1972 e 1976, 
enquanto a rend a media real dos 10% mais ricos 
crescio de 13,8%, a dos 10% mais pobres au· 
mentava de 45,9%. 

No area politico, o Governo promoveu, atraves de 
Emendo Constitucional oprovodo pelo Congresso, 
wtre outros medidos para o restobelecimento de 
prerrogativas dos legisladores, a revoga~ao dos 
Atos lnstitucionais que vigorovom desde dezem
bro de 1968. 

A Emendo tera aplica~oo efetivo a partir de 1.0 

de janeiro e constitui mois urn importante avon~o 
no sentido do institucionalizo~ao do regime e 
aprimoromento de nosso democrocia. 

Em conse.qiiencia, forom tambem abolidos as pe
nas de morte, de prisao perpetua e o banimento. 
Outras penalidades, estabelecidas no lei de Se
guran~a Nacional, consideradas excessivas, foram 
substancialmente reduzidas. 

Durante o ano tivemos elei~oes para a Presidencia 
do Republica, Governadores dos Estados e Sena
dores por via indireta e, a 15 de novembro, elei
~oes qerais para as Assembleias Legislativas, Co
mara dos Deputados e renova~ao de urn ter~o dl) 
Senado. 

elei~oes foram realizadas em clima 
de respeito e ordem 

Nessas elei~oes, realizadas num clima geral de 
respeito e de ordem, demonstrando o vivo inte
resse do povo pelo destino do na~ao, quando 
acorreu em massa as se~oes eleitorais para de
positor o voto livre nos candidates preferidos, 
mais uma vez a Arena sagrou-se vencedoro, ol
can~ando a maioria em 18 Assembleios Estaduais, 
contra 3 do MOB e o empate em uma delas; ·~le
gendo maioria expressive de Deputados •3 Sena· 
dores e recebendo o maior numero de votos de 
legenda, votos que, de fato, sao a expressao par
tidaria. 

A 15 de mar~o prox1mo inaugurar-se-6 o novo 
governo, presidido por Joao Baptista de Oliveira 
Figueiredo. Dentre os problemas mais complexes 
~om que se defrontara estao, sem duvida, os re-

iativos a divida externa, a infla~ao e as conse
qiiencias do supressao dos Atos lnstitucionais. 

A divida externa que a tantos alarma pelo seu 
vulto, parece-me compativel com o atual •3Stagio 
de desenvolvimento do economic nacional. 

Ela e uma conseqiiencia inevitavel dos fortes de
ficits comerciais que registramos logo ap6s a 
rrise do petr61eo. A politico de expansao das ex
porta~oes que estranhomente muitos condenam, 
evitou que se transformasse em hipertrofia. Seus 
encargos, regularmente escalonados no tempo, 
em virtude do adequado perfil que lhe foi possi
vel dar, serao atendidos oportunamente pelo con
tinuo aumento de nossas exporta~oes; pela redu
~ao das necessidades de importa~oes, a medida 
que a politico de investimentos no area de insu
mos basicos e bens de capital opresentar maiores 
resultados; pela elevada reserva de divisas de 
que o pais ora dispoe e, finalmente, pelo reno
vade credito que merecemos das institui~oes fi
nanceiras internacionais que confiam no otiva~ao 
de nossas extraordinarias riquezas potenciais. A 
prop6sito, cabe oinda registrar que a atividade 
agricola tradicional, acrescida com a incorpora
~ao de novas areas e maior produtividade devido 
a pesquisa tecnol6gica e ossistencia tecnico, apre
senta-se, aqora, com bons prenuncios de safras 
abundantes, se nao ocorrerem novas estiagens 
onormais, permitindo assim suprir plenamente a 
t.lemanda interna e dispor de excedentes para a 
exporto~ao, em beneficia do balan~o comercial. 

A infla~ao constitui problema que hoje requer o 
maior esfor~o cooperative do sociedade brasilei
ro. Vivemos com varios neutralizadores do infla· 
coo - a corre~iio monetario, a cambial, a solo
~ial. Esses neutralizadores evitom que a inflo~iio 
impe~a o desenvolvimento. Mas, no reverso da 
medolho, tendem a perpetuar a taxa de infla~iio 
em potamores rfgidos. Certamente, a sociedade 
brasileiro niio pode, nem deve, tolerar permanen
temente altos anua is de pre~os da ordem de 
40%. Ao Governo cabe umo parte da a~iio, e e 
de se esperar que melhores condi~oes climaticas 
provoquem natural desacelera~ao inflocionaria 
em 1979. Num pais ainda em desenvolvimento 
como o nosso que, em circunstoncias normois, ja 
representa urn desafio de grande complexidode, 
e numa sociedade de aspira~oes exacerbadas co
mo e a de nossa epoca, noo podem, olios, deixar 
de surgir sinais de insatisfa~oes, olem de mani-
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festa~oes de correntes para as quais o muito que 
se fizer sempre parecer6 pouco. Mais naturais ain
da sao manifesta~oes tais quando se vive urn 
processo de distensiio politico. A abertura politi
co, todavia, troz novo coeficiente de responsab'
lidade a todos e particularmente aos empres6rios 
e aos trabalhadores. Niio se tente reivindicar o 
impassive!; niio se tente criar uma casta privile
gioda de trabalhodores, a custa de redu~iio das 
oportunidodes dos menos fovorecidos; niio se ten
te desenvolver urn empresariodo que pe~a o com
bate a infla~iio, mas com o sacriffcio, openas, de 
terceiros. 

Poises hci on de as reivind ica~oes desordenadas 
levoram a uma infla~iio galopante, curcivel, so
mente, ap6s doloroso periodo de recessiio e de
semprego. Temos a experiencia recente de mui
tos vizinhos; e temos o nosso lembran~a de 1963. 
A abertura politico diminui o coeficiente de tute
la do Poder Executive e, por isso mesmo, torna 
coda cidadiio mais respons6vel pelo futuro de 
toda a na~iio. 

A maior conquista dos Governos do Revolu~iio foi 
o implanta~iio do racionalidade, descartando-se 
as teorias romonticas que somente arruinam os 
povos. Que nao se tome a abertura politico como 
pretexto para voltar aos mesmos erros e fanta
sias de quinze anos atrcis - antes sirva-nos cia 
para a cria~ao do clima de amplo debate de opi
nioes e discussiio de projetos, tao necessaria a 
que viceje a propria racionalidade e frutifique. 

N\elhor oxigenado o tecido social pela circula~ao 
de ideias, poderemos, no verdade, enfrentar com 
confian~a maior as dificuldades do futuro proxi
mo que - se nao omea~ador, gro~as a Deus -
nao deixa de ser preocupante. 
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Justas apreensoes quanto a ordem publica e a 
estabilidade politico, no limior de urn periodo de 
ampliadas franquias democr6ticas e de possiveis 
excessos, devem encontrar conforto no sistemo 
de salvaguardas constitucionais instituido para 
c:efesa do regime e das leis, e garontia do Se
guran~a Nacional. 

E isso se nao bastossem a coesao e fidelidade das 
For~os Armadas em seu pope! constitucional de 
tranquilas guordias do Republica, ao lado do ro
busta consciencia patriotica de nosso povo. 

E haveremos de implantar, no vida nacional, pu
droes coda vez mais elevodos de dignidade e de 
eficiencio democr6ticas, ajustando corretamentlJ 
os dois vetores bcisicos - o das franquios indivi
duais e o do participa~iio responscivel de coda 
urn no processo decisorio dos coletividodes qus 
integram, em v6rios niveis, o orqanismo nacional. 

Que as nossos elites, principalmente as politicos, 
~oibam ovoliar bern o momenta historico que vi
vemos - termino de todo urn Iongo periodo ou
torit6rio de exce~ao, a que nao houve como .~xi
mir-se a no~iio - e esteiom a altura das genero
sas ospira~oes do povo brasileiro. 

Com sadio otimismo encaramos, assim, o futuro 
que de nos se oproximo, confiantes em que 1979 
sera urn ono de s61idas realiza~oes e nitidos avan
~os no progresso integrado desto nobre Na~ao 
brosileiro, sob a gestao, em breve, de um novo 
governo 00 qual desejamos exito pleno. 

A todos - meus votos mais sinceros de urn feliz 
Ano Novo. 

Boa Noite. 
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silveira analisa a intensa 
atividade diplomatica brasileira 

Discursos do Secret6rio-Geral do Minisierio das Rela~oes 
Exteriores, Dorio Moreira de Castro Alves e 
do Chanceler Azeredo do Silveira, no Palacio ltamaraty 
de Brasilia, em 21 de dezembro de 1978, por 
acasiao dos cumprimentos de Natal dos funcion6rios do 
ltamaraty ao Ministro de Estado das Rela~iies Exteriores. 

DISCURSO DO SECRET ARIO-GERAL 

Senhor Ministro de Estado, 

Quis o destine dar-me a grande felicidade, a hon
ra e o prazer de, nesta qrande data, nestes dias 
que precedem a celebra~ao do Natal, trazer, em 
nome de todos os funcionarios desta Casu, os 
votes de um alegre Natal e de um ano de 1979 
muito feliz. 

Digo que e um prazer, Senhor Ministro, e uma 
honra, porque durante os cinco anos em que 
servi a seu lade aqui testemunhei o outre colego 
mais graduado do que eu, e que ja nos :leixou 
no convivio do Secretaria de Estado, o Embaixa
dor Ramiro Saraiva Guerreiro, fazer esta sauda
~ao. Uma sauda~ao sempre repassada de muito 
sentimento, de muita amizade e de muito respei
to. E com muita considera~ao que seu nome e 
sua pessoa merecem. 

Hoje chega este dia para mim. Sao 27 anas de 
conv1vencia no ltamaraty e nestes 27 anos ·:J meu 
tempo de convivencia com Vossa Excelencia i'oi 
quase continuo. Salvo pequenas interrup~oes, 
acompanhei-o sempre e mereci sempre de ;ua 
pessoa as palavras do mais alto estimulo, do mais 
alto conforto e do sentido de li~ao e de aprendi
zado que em tude que Vossa Excelencia faz res
sumbra. Tenho certeza de que interpreto os ;en
timentos de todos os colegas que estao aqui pre
sentes, de todos os servidores desta Coso; tenho 

certeza de que interpreto os sentimentos de mui
ta alegria, de muito reconhecimento, de muita 
gratidao pelo muito que Vossa Excelencia fez ~~ 
esta Casa, em todos os setores, desde o setor de 
pessoal e de administra~ao, a qual Vossa Exce
lencia dedicou muito tempo de sua atividade, 
sempre marcada por esse carclter conspicuo -~ im
portante de quem exerce realmente as fun~oes 
importantes no memento oportuno, a outros se
tores desta Coso: setor econ6mico, setor politico 
e ate o setor mais alto, que e o de chefiar ·~sta 

Coso que cresce dia a dia, que cresce precise
mente como o Brasil cresce e cujo grande :lesafio 
e faze-la atuar da maneira a mais afim, mais 
paralela, a mais afinada com os sentimentos na
cionais, com os sentimentos de brasilidade, corn 
as aspira~oes do povo brasileiro. 

Vossa Excelencia, durante cinco anos, teve essa 
nobre missao de formular e colaborar diretamen
te com o Senhor Presidente do Republica para 
a execu~ao do politico externa do Brasil. Foi um 
perfodo Iongo e proffcuo. Eu direi mesmo que, no 
periodo republicano, seja precisamente o segun
do ou terceiro periodo mais Iongo de uma gestae 
inteirir;a: cinco anos. Entao, Vossa Excelencia, 
nesses cinco anos, soube mostrar tude aqui!o 
para o qual se preparou, para o qual esta car
reira verdadeiramente o alimentou com todo o 
estofo de seriedade, de dedica~ao ao Servi~o Pu
blico e de continua~ao de uma mistica que ja 
perdura muito e que Vossa Excelencia tanto in
centivou em todos os seus comentarios e decisoes. 
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A politico externa realmente e do competencia do 
Senhor Presidente do Republica, como comandan
te supremo do Administra~ao e do politico nacio
nal. Mas a Constitui~ao Federal estabelece em 
seus Artigos 73 e 84 que o Presidente do Repu
blica e auxiliado diretamente pelos Ministros de 
E5tado. E tambem o que diz expressamente o De
creta n. 0 71.535, que e o decreta basi co de nos
sa organiza~ao. 0 Ministro de Estado ajuda, co
labora, e o auxiliar imediato do Senhor Presiden
te do Republica no formula~ao e no execu~ao 
do politico externa. 

Eu queria dizer a Vossa Excelencia e dar o meu 
testemunho de como Vossa Excelencia soube cum
prir bern essa missao. Porque nao e uma prerro
gativa, nao e apenas urn direito 0 de colaborar 
com o Senhor Presidente do Republica para for
mular a politico externa. E mais do que urn direi· 
to e uma prerrogativa. E urn dever. E esse senti
menta de dever Vossa Excelencia o teve sempre 
nesta Coso e foi sempre correspondido pelo Se
r.hor Presidente do Republica, pelo muito que nos 
foi dado ver e observar. Vi-o numerosas vezes, 
nestes cinco anos, debru~ado sobre sua mesa de 
1rabalho, elaborando as informa~oes, cuidando 
minuciosamente de todos os aspectos, desde o 
redacional ate o de implica~oes politicos graves, 
importantes e institucionais. 

Vi-o debru~ado sobre os papeis, vi-o no tarefa 
constante de coordena~ao com outros membros 
do Governo como nunca havia visto antes. Vi 
Vossa Excelencia, nos seus contatos telef6nicos 
constantes com todos os Ministros de Estado, 
sejam aqueles que trabalham no Presidencia do 
Republica, sejam aqueles que estao em suas Re
parti~oes nesta Esplanada que concentra o Poder 
Politico do Pais. Vi tambem suas conversa~oes 
diretamente com o Senhor Presidente do Republi
ca. Sempre guardarei a impressao e a certeza de 
que Vossa Excelencia soube nao utilizar aque!a 
prerrogativa, ou aquele direito, mas, sim, cumprir 
com o seu dever de formular ao Senhor President2 
de Republica as grandes sugestoes do politico pa
ra que o Senhor Presidente do Republica, de pos
se dos elementos, que Vossa Excelencia -fornecia, 
pudesse ele, entao, tamar as grandes e graves 
decisoes do politico externa. 

politico externa brasileira ha de ser cada vez 
mais importante 
Realmente as atribui~oes do Senhor Presidente 
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do Republica, como Chefe de todo o comando po
litico do Na~iio, e inclusive, portanto, do politico 
externa, nao sao apenas um dado constituciona:. 
Elas defluem tambem do realidade num mundo 
moderno em que a interdependencia, a comuni
ca~ao e as necessidades de convivencia entre to
dos os povos sao coda vez maiores. E sao coda 
vez maiores em fun~ao nao apenas de urn dado 
politico, mas de urn dado verdadeiramente prc
fundo e sociol6gico. As na~oes sao gregarias co
mo os individuos o sao. E elas tenderiio a ser 
coda vez mais assim. E por isso as tarefas de 
politico externa de urn pais grande como o Bra
sil, que tern o seu destino qrande pela "frente, 
sao tao importantes. Urn dos 10 poises de maior 
Produto Nacional Bruto do mundo, uma das gran
des economias ja com impacto no comercio mun
tlial e nos rela~oes de troca no mundo, e em 
crescente desenvolvime11to, essa politico exter
na ha de ser coda vez mais importante, mais 
essencial. 

Esse sentimento do importdncia do politico exter
na, para nos diplomatas, para 0 ltamaraty, para 
todo o Brasil, Vossa Excelencia infundiu constan
temente, com sentimento de mestre, e com sen
rimento de quem considera o dever cumprido :10 
alta administra~ao publica o seu maior dever e 
C1 sua primacial obriga~ao. 

Posso dize-lo, Senhor Ministro, e .falar com mu;
ta franqueza, porque tenho essa autoridade de 
convivencia com Vossa Excelencia nestes cinco 
onos em que estive a seu lado. E a quinta vez que 
celebramos esta festa, como disse. E porque diu
turnamente me foi dado por Vossa Excelencia ·::> 

prazer, a confian~a de participar :le muito d~ 

seu processo de trabalho. E Vossa Excelencia as
sim o fazendo, do maneira como dirigiu o Minis 
t~rio, Vossa Excelencia soube imprimir em nos o 
sentimento de cuidado que as coisas diplomaticas 
c:xigem. Elas nao sao tao simples. 0 nosso serv! 
~0 nao e puramente material, nao tern a funcao 
de atinqir determinado objetivo material, rapido, 
de fazer uma determinada entrega ou de fazer 
uma determinada impressao, ou de fazer um de
terminado projeto que se traduza numa despesCJ 
material concreto. Nosso grande produto elabc
rodo, como sempre Vossa Excelencia disse, e a 
politico externa. 

Tudo que aqui se faz, seja materialmente, seja 
espiritualmente, seja politicamente, se destino a 
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cssegurar a eficacia do nossa politico externa 
para que o ltamaraty continue e se veja acresci
do coda vez mais no conspicuo papel de formula
dar do politico externa. A eficacia no diplomacia 
e algo de fundamental. De outra forma, sem o 
eficacio, o mecanisme diplom6tico carecerio de 
sentido e tenderio o ser superodo e ser colocod0 
numo fun~oo meromente protocolor ou ritual. 
Tenho o certezo de que todos oqueles que troba· 
!horom com Vosso Excelencio nestes cinco onos, 
ou em menor periodo de tempo, oprenderom esso 
li~oo. E soberoo, doravonte, sempre que tiverem 
dionte de si as decisoes o tomor soberoo sempre 
pensor pelas poutos, pelas linhos e pelos proce
dimentos que Vossa Excelencia nos ensinou, com 
sentimento profunda de brasilidade, com senti
mente profunda de omor e de respeito aquila que 
e nocionol, que e brasileiro, aquila que diz respei
to ao nosso destine, oo nosso povo, oos nossos 
interesses nocionois. 

Esto li~oo e profunda em nos e este testemunho 
dou, como ja disse, com muito prozer, com mui~o 

sentimento de sinceridade. Temos a certezo de 
que seu dever junto ao Senhor Presidente do 
Republica, tonto quanta nos foi dodo ver, com 
muita simplicidode, com muito sentido de vero
cidode, esse dever foi brilhantemente cumprido. 

Senhor Ministro de Estodo, todos os funcionarios 
c;qui presentes tambem querem lembror o muito 
que Vossa Excelencia fez a esta carreira, com 
sua grande experiilncia em qestoes anteriores no 
Departamento Geral de Administra~oo. Vosso Ex
celencio conhece esta Coso por dentro, em todas 
suas entrelinhas, em todos os seus feixes nervo
sos, em todas suos sensibilidodes. Nunco Vosso 
Excelencia se equivocou oo fozer tal ou qual va· 
ticinio a respeito do rea~oo dos funcionarios des
to Coso a seus projetos de adapta-la constonte
mente a nossas necessidades de crescimento. 

Foi o correiro diplomatica, foi o servidor de todas 
as categories desto Coso, que sempre viu em 
Vossa Excelencio a constonte preocupa~oo pelo 
destine de todos nos, para que as pessoas que 
trabalham a seu lado se sintam felizes, que te 
nhom seu ideal tombem otinqido de trabalhar 
bem, de cumpri r bem, porque todos nos temos 
nossas fun~oes, nossos deveres a cumprir, ern 
toda o escalo, em toda a cateaoria de nossa 
atividade. Entoo, essa preocupa~oo humana de 

Vossa Excelencia foi constante, foi permanente. 
Vossa Excelencia engrandeceu a carreira, aumen
tou-a em seus quadros, depois de 12 anos em 
que noo era criodo um so cargo nesto correiro, 
quando mois de 20 Embaixodos tinhom sido ober
tos nos ultimos onos. Vosso Excelencia sentiu a 
necessidode do pessool administrative, de tom
bern ter o direito de porticipor, de servir bem, 
de ser tombem um membra executive desso oti
vidode de politico externo numo coso que cres
ce dio-a-dio. Hoje ja temos 162 missoes diploma
ticas e reparti~oes consulores. Sao 162 postos 
no exterior. Temos relo~oes diplomaticas, efeti
vos, residentes, com 86 poises. Temos seis dele
go~oes permonentes em Orgonismos lnternacio
nois. Temos mois de 90 Consulodos de varios 
categories, sem samar quose umo centeno de 
Consulodos honorarios. Esse e um servi~o gran
de que requer muita delicadeza e muito com
preensoo, muito sensibilidode. 

ninguem pode impedir crescimento 
do brasil 

E ele e grande e vai crescer oindo mais porque 
o Brasil cresce. Ninguem mois pode impedir esse 
crescimento. Nem ninguem mois podera ester im
pedido de ver e de sentir esse nosso popel cres
cente no comunidade internocionol. Porque sem
pre que foi necessaria dar o recado sabre o nos
so crescimento, sabre a nossa presen~a, sabre 
nosso sentimento de independencia, sabre o au
sencio de sentimentos espurios de dependencio 
ou de timidez. sempre que foi necessaria dar esse 
recado, Vossa Excelencia o deu, com sentido di
plomatico e com sentido de afirma~oo nocional. 

Entoo, mais uma vez, quero dizer, Senhor Minis
tro, que todos nos nos sentimos felizes nesta da· 
to. Esta e uma data muito cora ao cora~oo de 
todos os brasileiros, sendo nos um grande pais 
cristoo, inserido nessa comunidade ocidental de 
na~oes, plurnlista, aberta, livre e democratica. 
Nos vemos no Natal a grande data que celebra o 
noscimento de um Homem-Deus ocorrido precise
mente no data de nosso calendario, porque seu 
nascimento marco o nosso proprio colendario 
Quando nos pronunciamos, ou simplesmente ~5-
crevemos o ano em que vivemos, ros estamos ho
menageando o Homem-Deus que veio oo mundo 
para, num grande sacrificio, num sacrificio ma
ximo, deixar a sua mensagem. 
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Essa mensagem veio ate nos pelas heran~as mais 
caras do civiliza~ao em que nos fomos criados e 
educados. E par isto, essas tradi~oes e essas lem
hran~as, essas heran~as culturais em que nos 
boiamos e que sao muito profundos, nos trazem 
aqui hoje para nos associarmos, pararmos urn 
pouco de pensar, nestes poucos minutes, nos nos
sas tarefas e nossos deveres; logo mois estare
mos todos nos a eles devotados; mas parar urn 
minuto e deseior que Vossa Excelencio seio muito 
feliz, com sua familia, no noite santo do Natal e 
no grande noite que tambem antecede a posso
gem do ano. Que Vosso Excelencia nesse momen· 
to de felicidode pense e medite claramente que 
cs funcion6rios desta Coso desejaram que esse 
momenta seja o mais alegre passive!. Eles tam· 
bern sao parte de sua familia porque, pelas gran
des atividades que Vossa Excelencia aqui desen
volveu, com o sentido e o sentimento de que nao 
conhecia hora, nem hor6rio, nem itiner6rio, nem 
esquema outro que nao fosse do dever, Vossa Ex
celencia ter6 passado nestes cinco anos mais tem
po nesta Coso do que em qualquer outro teto, 
em qualquer outro Iugar, porque as horas que 
Vossa Excelencia devotava a essa Coso eram 
praticamente a metade do dia. 

Em coso tambem, quando 16 estava, Vossa Exce· 
lncia estava cercado de seus papeis, no acon
rhego de seus familiares, que tinham o seu tern· 
po roubado par sua intensa e grande atividade '' 
dedica~iio ao servi~o desta coso. 

Receba, pais, mais uma vez, Senhor Ministro, 
rneus sentimentos muito profundos em nome de 
todos os funcion6rios desta Coso pela grande feli
cidade. pelas grandes alegrias destas datos; que 
prenunciem outras alegrias, somadas aquela mui
to grande e fundamental que Vossa Excelencia 
tern, profundamente dentro de si, que e a cons
ciencia do dever cumprido. 

Muito obrigado. 

AGRADECIMENTO DO MINISTRO DE EST ADO 

Senhor Secret6rio-Gera\, 

Meus amigos, 

Sempre fui muito ligado pessoalmente ao Em
baixador Dc1rio Castro Alves. A~ora, quando ele 
Cicaba de fazer um discurso excelente, bonito e 
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generoso, tenho certeza de que sua generosidade 
se deve, em grande parte, a nossa Iongo amizade. 
Mas, esse sentimento nao e so dele. Neste mo· 
menta, ao olhar para todos os que aqui estao, 
ienho que aqradecer a todos a mesma generosida· 
de, expressa tao claramente no aolauso que o 
d iscu rso recebeu. Os olh as dos senh ores me fa
zem ver, assim, com muita clareza a participo
~ao nesse sentimento, que o Embaixador Dorio 
monifestou de moneira tao omplo e tao ocimo 
doquilo que eu possa pretender ser. 

E verdade que esta Coso foi sempre a minha co
so. E, de tontas formas e em tontos lugores, que, 
agora, so posso me sentir altamente gratificado 
ccm a colabora~ao dessa "gente" que presto, de 
forma firme e avan~ada, servi~os importantes ao 
Brasil. Quero enfatizar mesma este ponto: Esta 
Coso nun co foi retrog rod a. Os d iplomatas brasi
leiros, certamente porque temos tantos vizinhos, 
em di61ogo diplom6tico permanente, nunca anda
ram no retoguorda das ideias, no Brasil. Ao con-
1r6rio: sempre andaram no frente, no vanguarda. 
As vezes, o ltamaraty teve mesmo que se defen
oer de incompreensoes, mas nunca recuamos de 
nossa posi~ao, e, par isto, tenho profunda orgu
lho do ltamaraty. Do mesma forma, orgulho-ma 
tumbem de ter pertencido a este Governo, Gover
no de um Presidente como Ernesto Geisel, um 
homem etico, que nos deu sempre o exemplo de 
sua maneira de agir. 

Nao quero falar com nostalqia ou tristeza. A 
emo~oo nao e triste numa festa como a de hoje. 
E uma coisa criadora; e certamente o que h6 de 
melhor em nos todos. Portanto, nao devemos fi· 
ccr acanhados com a nossa emo~ao, quando ela 
rem esse sentido criador, forte e bom. 

Agora, queria assinalar, em primeiro Iugar, o 
quanta me honrou participar deste Governo, que 
teve meritos not6veis. Assim, ninguem podero 
csquecer no futuro o compromisso do Presidente 
Geisel com a distensao interna e com a democra
tiza~iio. Antes de assumir o Governo, o Presiden
te jci me havia dito o que iria fazer e eu nunco 
tive duvidas de que ele conseguiria faze-lo. Ate 
OS ultimos paSSOS que eie deu, fossem quais fos
sem os desafios, fossem quais fossem as criti
cas, fossem quais fossem as in1usti~as que lhe 
f1zeram, ele marchou sempre orientado pelo ob
jetivo do democracia. 
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Outre ponte que nao sera esquecido foi a forma 
criativa com que o Governo enfrentou a crise 
energetica. 0 Brasil nao e urn pals desenvolvido 
e industrializado, onde a popula~ao nao cresce. 
Recessao, neste pals, e assim sin6nimo de mise
ria. De fate, o pais desenvolvido combate melhor 
a recessao porque a economia que tera de fazer 
fica no area do superfluo. Porem, no Brasil, nao 
h6 superfluo. Aqui, e a alimenta~ao, e a saude, 
e a educa~ao que sao afetadas pela recessao, e, 
per isto, nao podemos ter a mesma mentalidade 
de urn pais industrializado. Felizmente, neste Go
verne, se alguma coisa se fez, foi criar essa cons
ciencia nacional de que nos nao podemos nos en
feitar com aquilo que nao somes. Ternes de en
frentar os problemas com a nossa capacidade de 
trabalho e a nossa capacidade de ver naciona!
mente a realidade. 

Urn terceiro ponte que pede ser mencionado, en
tre as realiza~oes deste Governo, e a politico ex
terior. Digo isto com vaidade porque os senhores 
conhecem perfeitamente minhas reflexoes e os 
meus pianos globais desde o inicio. Esses pianos, 
aprovados pelo Presidente antes ainda de minha 
posse no Ministerio, e sobre os quais nao conver
sei senao com o Presidente singularmente, s6 fo
ram compartilhados com esta Coso, com todos 
os senhores. Nunca procurei conselhos fora do 
ltamaraty e nunca pedi licen~a a ninguem para 
fazer qualquer sugestao. Porem, minhas refle
xoes, minhas ideias, minhas preocupa~OeS - OS 

modos de afinar as ideias - foram amplamente 
compartilhados com os senhores. Muitas dessas 
ideias vieram dos Senhores, e eu me orgulho 
disto. E, tambem por isto, e forte o meu senti
menta de gratidao para a Coso, para todos os 
funcionarios. 0 Embaixador Dorio foi a expres
sao do senti menta, mas e com todos que com
partilho a gratidao. Sei que os assessores foram 
motivados porque trabalharam comigo no dia-a
dia; sei que, todos e coda urn, sentiram-se real
mente diplomates porque tiveram responsabilida
des efetivas. Mesmo os funcionarios administra
tivos come~am agora a participar do responsa
bilidade de entregar urn produto acabado, que 

e a politico exterior. A motiva~ao foi geral, e 
tenho a certeza de que mesmo os continuos e o 
pessoal subalterno sabiam da importancia dos 
papeis que levavam. Tenho certeza de que, por 
essas razoes, me foi dada umo solidariedade que 
dificilmente poderia ser esperada, e e disto que 
me orgulho. 

Orgulho-me do meu pals, e me chamam de po-
1riota. Ser patriota nao e simplesmente estor 
sentado no cadeira de Ministro. Ser patriota e 
saber lutar todos os dias por nosso pais. E pre
cise nao enfeita-lo com 0 que ele nao e, e, 00 

mesmo tempo, e precise conquistar aquilo a que 
temos direito. Para ser patriota, e precise que 
extirpemos de nossa mente o sentimento atavi
co de dependencia, que este pals nao pode ler 
mais. 0 Brasil nao pode usar mais a camisa es-
1reita com que se apresentava no mundo, par
que nao corresponde nem a sua qrandeza nem 
6 de seu povo. E, o Ministerio das Rela~oes Ex
teriores, que sempre esteve no vanguarda destes 
senti mentos de progresso e de realiza~ao nacio
nal, nao pode ser timido, e nao sera. 

Eu agrade~o aos senhores tudo que fizeram pelo 
Brasil. Que levem para coso o meu afeto, o meu 
carinho, a minha solidariedade intima, junto des 
senhores, em todos os mementos. Saibam que, 
em qualquer Iugar onde estiver, estarei sempre 
pensando nos senhores com gratidao. 

Finalmente, queria dizer de minha serenidade 
neste memento. Nao tenho a menor perturba~ao 
de espirito. Nao fui nunca candidate a nada. 
Sempre digo, muito simplesmente, que todos de
vern criar uma nuvem, que e o conceito de coda 
urn. Mas, ninguem pode fazer com que essa 
nuvem se transforme em aqua, que e capOL de 
fertilizar o chao. Sao circunstancias, sao opor
tunidades que as pessoas, elas mesmas, nao 
criam. Ser Ministro nao e urn emprego. Nunca 
fui candidate a nada. Sou candidate, sim, a ser
vir ao meu pais, como todos os senhores. E, 
levem meu amor para as suas casas. Obrigodo. 
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chanceleres dos paises 
da bacia do prata reunem-se 

em punta del este 
Discursos dos Chanceleres do Uruguai, 
Adolfo Folie Martinez (tradu~ao nao-oficial), e do 
Brasil, Antonio F. Azeredo do Silveira, em 
Punta del Este, Uruguai, em 4 de dezembro de 1978, 
ocasiao do abertura de X Reuniao de Chanceleres 
dos Poises do Bacia do Prato. 

CHANCELER URUGUAIO 

Senhores Ministros de Rela~oes Exteriores 
Senhores Ministros de Estado 
Senhores Embaixadores 
Senhores Delegados 
Senhores Observadores 
Senhoras e Senhore~ 

Constitui para mim uma grande honra e uma 
ograd6vel missiio transmitir a sauda~iio do fra
terna amizade do Governo do Republica Oriental 
do Uruguai e dar-lhes os mois calorosos e cor
diais votes de boas-vindas a nosso pais, que se 
sente orgulhoso de ser hoie a sede do X Reuniiio 
de Chanceleres do Bacia do Proto. 

Quero, em primeiro Iugar, expressar a meu ilus
tre amigo, o Chanceler do Paraguai, Doutor Al
berto Nogues, nossas felicita~oes por sua bri
lhante atua~iio no Presidencia do IX Reuniiio de 
Chanceleres. Desejaria encontrar a inspira~iio 
para suceder-lhe numa gestiio tao eficaz e cor
reta como a realizada por ele. 

Tenho, de minha parte, Senhores Chanceleres, a 
c;onvic~iio de que vossa presen~o garantir6 o 
exito desta Reuniiio, que h6 de cantor com o 

por 

oporte incalculovel de vossa alta competencia 
e vossa relevante capacidade de •:!Stad istas. 

Desde fevereiro de 1967, quando os Chanceleres 
do Bacia do Prato se reuniram em Buenos Aires 
para discutir as bases do Sistema, consolidado 
depois, institucionalmente, com o T rat ado de 
Brasilia, transcorreu um tempo suficiente e ode
quodo para a reflexiio e o ensaio de ideias sa
bre a a~iio futuro a desenvolver, que, sobre a 
base do importante experiencia ad qui rid a e a 
fecunda atividade aplicada no execu~iio de um 
programa de obras multinacionais e nacionais 
uteis ao progresso do regiiio, permita progredi; 
c.te alcan~ar os objetivos fixados, de interesse 
co mum. 

Esta reflexiio deve partir do ideia de que a rica 
regiiio constituida pela vasto bacia hidrogrofica 
do Prato e suas areas de influencia direta e 
ponder6vel, representa um nucleo geoecon6mico 
fundamental a partir do qual a inter-rela~iio de 
interesses, impasto pela natureza e respaldada 
pela hist6ria e pela afinidade cultural, acrescida 
do tecnologia e impulsionada pela aspira~iio de 
complete desenvolvi men to e bem-estar de nossos 
povos, multiplica dia-a-dia as areas de coopera· 
~oo, ampliando a qama dos interesses comun:. 
que servem de base a comunidade juridica que 
estabelecemos. 
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desenvolvimento cada vez mais dinomico 

0 mundo de nossos dias se caracteriza pelo de
senvolvimento coda vez mais dinamico da co
opera~ao internacional e c Sistema da Bacia ofe
rece um bam exemplo do que podem alcan~ar 
aqueles poises que tornaram efetiva essa coope
ra~ao com criteria solidario e harmonica, den
tro do marco juridico de um acordo necessaria
mente flexivel, cujas virtudes erguem perspecti
vas de progressive e largo alcance. 

Com efeito, apesar do Sistema do Bacia ter-se 
concebido originariamente como um programa de 
integra~ao fisica, o enfoque ampliado e racional 
dos objetivos comuns do desenvolvimento condu
zem a formas de coopera~ao economica e social, 
o qual fica refletido no reorganiza~ao do a~ao 
do Comite lntergovernamental Coordenador com 
0 agrupamento das areas basicas de trabalho 
estabelecido no Resolu~ao 60 (VII). 

0 Uruguai ja assinalou que sua a~ao no Bacia 
se orienta no fortalecimento ,~ no amplia~ao dll 

fun~ao multilateral do Sistema. Para isso, e ne
cessaria, em primeiro luqar, racionalizar o con
junto de Resolu~oes adotadas pelas Reunifies de 
Chanceleres, carentes atualmente de sistemati
ca, que permita efetuar uma avalia~ao do que ja 
foi feito e definir o que ficou por fazer no or
dem do cumprimento cabal dessas Resolu~fies. 
Com este objetivo, que queremos submeter a 
presente Reuniao uma proposta destinada a re
visao das 118 Resolu~fies, algumas das quais es
tao sendo cumpridas, outras estiio em curso de 
execu~ao, outras ainda nao tiveram principia de 
oplica~ao, e outras, enfim, que caducaram por 
terem sido superadas e integradas em novas de
cisoes. 

Sabre ll base da v1sao que se obtenha a respei
to se poderao tamar as medidas concretas e efe
i.>'as para seguir impulsionando a marcha de 
tudo o que temos projetado e acordado em con
venia. 

Em segundo Iugar, e indispensavel preencher o 
que temos denominado de um vazio inquestiona
vel, referente a falta de regularidade e conti
nuidade dos trabalhos tecnicos, que sao verda-
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deiros pilares do funcionamento do Sistema. J6 
no VIII Reuniao de Chanceleres, o Uruguai pro
piciou a convoca~ao de reunifies de especialistas 
com o objetivo de proceder a cobertura do insu
ficiencia do infra-estrutura do CIC, cooperando 
com este durante um prazo bern determinado, 
em suas fun~fies de promover, coordenar e se
guir a marcha das a~fies acordadas, atraves de 
um permanente intercambio de informa~oes, a 
fixa~ao de prioridades e a elabora~ao de pro 
jetos de resolu~oes a serem submetidos aos 
Chanceleres, previamente estudados pelos gru
pos de peritos. 

Por outro lado, o mesmo mecanisme dos grupos 
de peritos ve dificultada a sua operatividade de
vida a grande diversidade dos temas submetidos 
a sua considera~ao, sem uma ordem de priori
clades e sem uma adequada coordena~ao e siste
matiza~iio. De tudo isto se infere que e neces
saria ajustar 0 funcionamento do Sistema, CO· 

me~ando por fornecer ao CIC os meios ·recnicos 
suficientes para o total cumprimento de seus en
cargos, com vistas ao fortalecimento do a~ao 
coletiva que acelere e de maior alcance - como 
expressa o "Documento de Buenos Aires" - oo 
processo de integra~ao sub-regional. 

Finalmente, desejamos dar enfase a outre as
pecto primordial: a amplia~ao do Sistema. 0 
desenvolvimento integrado do Bacia exige in
cessantemente novas a~oes cooperativas, a am
plia~ao das areas de interesse comum, com o 
conseqliente surgimento de objetivos complemen
tares, e um enfoque qlobal e racional, e, portan
to, harmonica e equilibrado das necessidades do 
regiao, que impoe a realiza~ao de esfor~os co
ordenados e empreendimentos conjuntos. 

Em que pese as dificuldades e as frustra~fies do 
processo do integra~ao economica latino-ameri· 
cana, esta continua sendo um objetivo vital de 
nossos poises. Porem, a experiencia vivida ate o 
presente revelo a necessidade de avan~ar por 
etapas, sem for~ar a ado~ao de um metoda uni
iorme, aplicavel no mesmo prazo a todos igual
mente, que desconhe~a as realidades heterogil. 
neas de nosso continente. 

Oentro daquele marco ample e da firme manu
ten~ao do objetivo finai, os sistemas sub-regio
nais, devidamente compatibilizados com o pro-
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cesso geral, constituem formas eficazes e realis
tas de avan~ar efetivamente pelo mesmo cami· 
nho do integra~oo. Nessa Delega~oo apresentou 
algumas propostas que tendem, precisamente, o 
foci lit or esse avan~o. 

0 estabelecimento do Fundo Financeiro e um 
complemento de importoncia transcendental para 
o esfor~o de integra~oo sub-regional, enquanto 
constitui urn mecanisme agil que satisfaz o re
querimento autonomo de recursos indispensaveis 
para impulsionar o programa de desenvolvimen
io do Bacia. Apraz-nos destacar que o Fundo se 
encontra em plena eficiencia operativa e, em 
cumprimento do disposto por seu Convenio Cons
titutive, sua Assembleia de Governadores se reu
ne precisamente neste mesmo dia e nesta mesma 
cidade de Punta del Este. 

Senhores Chanceleres: 

0 Uruguai tern dado sempre urn firme apoio aos 
mecanismos do Bacia e reitera hoje, com profun· 
da fe, sua disposi~oo para ampliar os obietivos 
do Sistema, especialmente no area economica, 
abrindo novas horizontes de coopera~oo e recor
rendo, desse modo, a formulas flexiveis e prag
maticas. 

Estas formulas noo podem nem devem estar em 
contradi~oo com nenhum esfor~o nem nenhum 
esquema de integra~oo que se cumpra noutros 
pianos. Mais ainda, e clara a sua compatibili
dade com estes, especialmente com o Sistema do 
ALALC dentro de cuio marco se desenvolve e 
presto' uma eficaz contribui~oo ao objetivo de 
5Uas metas globais. 

Ha poucos dias celebramos em Punta del Este a 
Reunioo do SHA, verdadeiro foro de coordencl· 
~oo de todos os poises do America latina, com 
o qual cremes ser possfvel e desejavel uma ade
quada complementa~oo de a~oes. 

Assinalamos com prazer que estoo aqui repre
sentadas, no qualidade de observodores. as Na
~oes Unidas e a Orgoniza~oo dos Estados Ame
riconos que legaram a Bacia o valioso servi~o 
de seus estudos, reolizados com metodos e rigor 
cientificos. Deseiomos agrodecer essa coopera~oo 
e seguir obtendo-o. Atraves dessas Organiza~oes 
desejomos, ossim mesmo, oferecer a outras re-

g10es e outros continentes, no marco recente
mente exaltado do cooperocoo entre poises em 
vias de desenvolvimento, a experiencia adquiri
do, ao Iongo destes anos, em nosso modele sub
regional. 

Ao termino do decanio destas Reunioes, pode
mos afi rmar com satisfa~oo que a Bacia ja su· 
perou a etapa dos esquemas teoricos, para en
trar no fase das reoliza~oes concretas, vencen
do os noturois e inevitaveis receios do politico 
de fronteiras fechadas e fazendo dos limites geo
g~Oficos fatores de estimulo para o esfor~o as
sociative. 

Dentro dessa linha de a~oo, devemos continuar 
a torefo de aperfei~oar conexoes no campo do 
transporte, do energio e das comunica~oes, de
senvolver os recursos naturais do regioo, asse
gurando suo conservo~oo natural e 6timo apro
veitamento, proteger o meio ambiente, coorde
nar sistemas educotivos e sanitarios, difundir a 
culturo e a ciencia em escolas e universidodes 
cujos progromos valorizem o ideal comunitario, 
promover ao maximo a coopera~oo tecnica e tec
nolo!1ica, e oferecer, enfim, aos homens e mulhe· 
res de nossos poises, a perspective palpitonte 
de uma obra de outentica integra~oo lotino-ame
ricono. 

Animado destes sentimentos e prop6sitos, reite
ro a satisfo~oo do Governo do Republica pela 
presen~a dos ilustres representontes dos no~oes 
irmos, e com plena confian~a no exito de nos
sos trabolhos, declare inaugurodo a X Reunioo 
de Chanceleres dos Poises do Bacia do Prato. 

CHANCELER BRASILEIRO 

Senhor Chanceler Adolfo Folie Martinez, 
Senhores Chanceleres, 
Senhores Delegados, 
Senhores Observadores, 
Senhoras, Senhores, 

Desejo expressar-lhe, Senhor Chanceler Adolfo 
Folie Martinez, a particular satisfo~ao com que 
o vejo no dire~ao de nossos trobalhos, no qua
lidode de Presidente desta X Reuniao de Chancs
leres. 

As reconhecidas qualidades de homem publico de 
Vossa Excelencia, sua rica experier.rio diploma-
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tico, seu conhecimento profunda dos ossuntos 
do Proto - e, porque nao dize-lo, a omizode que 
me ligo a Vosso Excelencio par tontos onos -
representom para o Brasil a seguron~o odicio
nol de que os trobolhos desto Reuniao constitui
roo contribui~oo positivo e relevonte para a 
cuuso comum de desenvolvimento e integrocoo 
ffsico, sob os ouspicios do 1 rotodo do Bacia do 
Proto. 

Expresso iguolmente meu reconhecimento pelo 
fraterna hospitolidade com que nos tern distin
guido Vosso Excelencio, as autoridades do Go
verne uruguoio e o povo desto amavel e privi
legiodo cidode de Punta del Este. 

Sob a egide do Trotodo do Bacia do Proto, cele
bromos a X Reuniao de Chonceleres para proce
der a uma ovolio~ao conjunto do quanta temos 
reolizodo os cinco poises engojodos nesse pro
cesso multilateral de coopero~ao regional. Tere
mos iguolmente a oportunidode de intercombior 
opinioes e pontos de vista sabre os pr6ximos 
posses a serem dodos no prosseguimento dessu 
empreso comum, a luz dos diretrizes basicos es· 
tabelecidos no Trotodo que nos rege. 

A obro de solidoriedode e integro~ao, a que nos 
dedicomos, e par suo natureza complexo e mul
tiple e, tolvez, nem sempre posso ser opreendi
tio em todo seu olconce e significado profundos. 
Elo derivou do firme decisao de nossos Gover
nos de dar expressoo juridico a voco~ao de fro
ternidode e coopero~oo de nossos No~oes e 
povos. 

Obedecerom os Governos a umo imposi~ao hist6-
rico, oo reunir esfor~os sob o signa duplomente 
positive do colaboro~ao e do desenvolvimento, de 
acordo, alias, com a nosso mois outentico tro
di~ao. 

tratado da bacia do prata estimula o 
dialogo 

Por suo estruturo e por suas corocteristicos, o 
sistema que se originou do Trotodo do Bacia do 
Proto estimulo o dialogo, fomento a troco de 
opinioes e pontos de vista, propicio o encontro 
de posi~oes, criando oportunidodes para a moxi
miza~ao das convergencies de interesses. Esse e 
urn dos postulados mais significativos do proces-
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so do Proto, que o consogro como legitime ins
trumento de convivencio e interdependencio 
froternos entre poises em desenvolvimento. 

Estou firmemente persuodido de que o futuro 
testemunhora do ocerto do deci9ao de nossos 
Governos e de que a tenocidode e a fidelidode 
oos compromissos ossumidos resultorao em be
neffcios concretes para nossos povos. A torefo 
e demosiodo omplo e generoso para que nos dei
xemos desencorojor frente as noturois dificuldo
des com que, as vezes, nos deparemos. 

0 cominho percorrido desde a I Reuniao de Chon· 
celeres - e a todas compareci pessoolmente, des
de a assinatura do Tratado - nos permite con
cluir que os resultados ate agora alcan~ados sao 
troncomente onimodores. Reconhecemos que, no 
contexte amplo do coopera~ao multilateral, sao 
muitas as novas possibilidades que se opresen
tam a nosso o~ao conjunto, que cobera exploror 
com empenho e persistencia. A busca de novas 
avenidas de coopera~ao evidencia, no verdade, a 
confian~a que depositamos no processo de que 
somas partes e a consciencia de que o saldo do 
que foi feito ate hoje e, sem duvida, positive e 
encorajador. 

No decorrer deste ana, reuniram-se, sob a coor
dena~ao do CIC, tecnicos e especialistas gover
namentais para debaterem temas de interesse 
comum. A diversidade dos assuntos discutidos e 
os resultados entao obtidos sao particularmente 
representatives do vitalidade do processo. 

Cabe, nesse contexte, referencia especial ao de
sempenho do Fundo Financeiro para o Desenvol
vimento do Bacia do Prato, cuja fase institucic
nal ocha-se definitivamente consolidoda, gra~as 
a otuo~ao consciente, seguro e objetivo de seus 
titulares, que sao credores de nosso apre~o e 
reconhecimento. Ate o presente, foram aprova
dos tres projetos que deverao beneficiar-se dos 
recursos do Fundo para sua realizo~ao. E nossa 
esperan~a que a entidade financei ra, de acordo 
com suos possibilidades, amplie sua atua~ao, 
Qtroves do finonciamento de um numero crescen
te de projetos de interesse do area. 

0 Governo brasileiro, reconhecendo no Fundo urn 
instrumento valioso e eficaz de integra~ao e de
senvolvimento regionais, continuaro a empres
tor-lhe irrestrito apoio. 
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Ao procedermos ao balan~o dos beneflcios de
rivados do Tratado do Bacia do Prato e nosso 
entendimento que noo devemos nos restringir a 
ovalia~oo dos resultados produzidos diretamen
te pelos mecanismos contemplados especifica
mente naquele documento internacional. 

tratado abre amplas perspectivas de 
coopera~ao entre os paises 

Sobemos que urn de seus meritos evidentes foi 
o de abrir amplas perspectivas de coopera~oo 
entre os poises e de comprometer esfor~os no 
tarefa de desenvolvimento de nossos recursos e 
potencialidades. 

Alias, prevendo sobiomente essa consequencia 
paralela, o Artigo VI do Tratado reconhece a ii
berdade das partes contratantes para ceiP.bra
;em "acordos especfficos ou parciais, bilaterais 
cu multilaterais, destinados a consecu~oo Jos 
cbjetivos gerais de desenvolvimento do Bacia". 

De fato, os sentimentos de solidariedade e inti
midade mais estreitas, estimulados pelo Tratado 
do Bacia do Prato, inspiraram os poises a em
preender obras de carater bilateral ou trilateral 
e deram novo impulse e dinamismo a projetos 
conjuntos ja em curso. 

lniciativas desse q€mero devem ser atribuidas, 
em grande parte, ao amadurecimento e aprofun
damento das rela~oes entre nossos poises, que 
atingiram novo patamar a partir do celebra~oo 
do Tratado de Brasilia. Nosso intercombio tende, 
portanto, a desdobrar-se e vivificar-se, sempre 
mais, sob a egide e o espirito dos dispositivos 
do instrumento que rege e orienta nossos passos 

no caminho do integra~oo e do entendimento 
fraterno. 

0 Governo brasileiro, consciente de suas respon· 
sabilidades, estara sempre empenhado em pres· 
tar sua contribui~iio decidida a plena implemen
ta~iio do processo do Prata. Movido por essa 
decisiio, niio se furtara, como nunca se furtou, 
dialogo franco e realista que busque procluzir 
o encontro de posi~oes e de Iugar a resultados 
mutuamente vantajosos para as partes interes
sadas. 

Estamos conscios do magnitude do tarefa que le
vamos a cabo, mas tambem certos do adequa
~iio do estrutura institucionalizada pelo Tratado 
a nossa realidade. Esse sentimento levou o Go
verna brasileiro - quando, juntamente com os 
demais poises irmoos do area amozonico, cogi 
tou do estabelecimento de urn sistema de coope
ra~oo naquela regiiio - a buscar, no rico expe
riencia que compartilhamos no Prato, os ensi
namentos e li~oes que pudessem, devidamentc 
;::daptados, orientar os primeiros passos do novo 
empreso de colobora~oo internacional. E motivo 
de satisfa~iio poder verificar que o Tratodo de 
Coopera~iio Amazonica, recentemente celebrado, 
muito deveu, em sua elabora~oo, ao orcobou~o 
juridico vigente no Prato e ao modele de inte
gra~iio pioneiro que juntos construfmos. 

Senhor Presidente, 

Comparecemos a esta X Reuniiio de Chanceleres 
com animo construtivo, espirito aberto e com o 
prop6sito franco e leal de buscor e encontrar, 
como temos conseguido, as formas mais adequa
das para unir nossos esfor~os a fim de atingir 
os objetivos mais altos que inspiram esse pro
cesso de colabora~iio fraterna. 
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o seminario sobre servi<;:os de 
informacao comercial 

' Discurso do Ministro de Estodo dos Relo~oes Exteriores, 
Antonio F. Azeredo do Silveira, no 
Palacio ltamoroty de Brasilia, em 6 de novembro 
de 1978, por ocasiiio do aberturo do Seminario sobre 
Servi~os Nacionois de lnformo~iio Comerciol. 

Senhor Ministro de Estado da Fazenda, 
Senhor Ministro de Estado-Chefe do Secretario 
do Planejamento, 
Senhores Chefes de Missao, 
~enhor Coordenador do Seminario, 
Senhores Chefes de Servi~os Nacionais de lnfor
ma~ao Comercial do America Latina, 
Minhas Senhoras e meus Senhores. 

Mais uma vez me e dada a ocasiiio de salientar 
a importoncia que o Governo brasileiro atribui 
a coopero~ao entre poises em desenvolvimento 
e em particular, entre as na~oes irmas do Arne· 
rica latina. 
lnauguramos, hoje, este Seminario sobre Servi
~os Nacionais de lnforma~ao Comercial, sob o 
co-patrocinio do Programa das Na~oes Unidas 
para o Desenvolvimento, do Centro de Comercio 
lnternacional UNCTAD/GATT, e do Ministerio 
das Rela~oes Exteriores do Brasil. 0 fato e du
plamente auspicioso, quer pela atualidade do 
tema, intimamente ligado ao problema fundo· 
mental do expansao e diversifica~ao das expor
ta~oes do nosso Continente, quer em fun~ao do 
marco conceitual em que a iniciativa se insere. 

Com efeito, trata-se, muito possivelmente, do 
primeira implementa~oo de um projeto regional 
de coopera~oo tecnica entre poises em desenvol
vimento, ap6s a ado~iio do Plano de A~ao sobre 
esse tema pela Conferencia Global sabre Coope
ra~iio Tecnica entre Poises em Desenvolvimento, 
reolizado, em setembro deste ano, em Buenos 
Aires. 

0 ideal do institucionaliza~iio, a nfvel do Organi
za~ao das Na~oes Unidas, do coopera~ao entre 
poises em desenvolvimento, incorporado, agora, 
como uma das Novas Dimensoes do Programa das 
Na~oes Unidas para o Desenvolvimento, nao e te
ma novo para n6s latino-americanos. De h6 muito, 
o entendimento fraterno, voltado para os interes
ses comuns de progresso, tern sido a tonica das re
la~oes entre nossos poises. E a perfeita com
preensiio de que a coopera~iio aberta e o desen
volvimento harmonica a ninguem prejudicam, 
mas a todos oproveitam, ter6 impelido nossos 
governos a propugnar, desde 1972, no Conselho 
de Administra~ao do PNUD, pela universalizo~ao 
desse conceito no ambito do Sistema das Na~oes 
Unidas para o Desenvolvimento, e sua conse
quente tradu~ao em termos operatives. 

0 Plano de A~ao para a implementa~ao do ob
jetivo do Coopera~ao Tecnica entre Poises em 
Desenvolvimento materialize, pois, niio apenas 
seis anos de 6rduas negocia~oes mtergoverna· 
mentais em foros internacionais. 06, por igual, 
torma e expressao ecumenica ao permanent<) 
anseio brasileiro de o~ao conjunta com nossos 
irmiios e amigos de Africa, Asia e America La
tina. 

Senhores, 

Noo me escapa o fa to de que este primei ro pro
jeto tenha medrado no campo especffico do pro
mo~ao de exporta~oes. Trata-se de uma area de 
ha muito priorit6ria para os Governos do nos-
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so Continente. A partir do entendimento objetivo 
de que, porolelomente oo aumento do produ~ao 
exportcivel, serio imperative oprimoror os ser
vi~os relocionodos com suo promo~ao, distribui · 
~ao e vendo em mercodos mundiois, quose todos 
os Governos lotino-omericonos, no inicio desto 
decode, criorom meconismos ad hoc de promo
~ao comerciol. 

abrir ao maximo o leque de op~oes 
geograficas para o comercio exportador 

As experiencios forom tao voriodos em termos 
institucionois quonto e rico 0 mosoico de diver
sidodes politicos, sociois e economicos do Ame
rica Latino. Nos, brosileiros, optomos pelo os
socio~iio estruturol dessos novas otividodes com 
as fun~oes clcissicos do otuo~iio diplomcitico, con
vencidos de que a presen~o, em cinco continen
tes, de nosso rede de Emboixodos e Consulodos 
assegurorio a necessaria un iversolidode oo esfor 
~o a ser empreendido. Esto preocupo~iio de abrir 
ao mciximo o leque de op~oes geogr6ficos para 
o nosso comercio exportodor foi motivodo nac 
somente pelo crise que desordenou o comporta
mento e subverteu os podroes tradicionois do 
economic mundiol. Tern roizes, tombem, no pon
derodo convic~iio brosileiro de que os poises e1n 
desenvolvimento se oferecem como op~ao entre si. 

E ilustrotivo o foto de que, enquonto as exporto
~oes totois do Brasil, entre 1973/1977, cresciCim 
a ordem de 96%, possondo de 6.2 bilhoes para 
quase 12.2 bilhoes de dolores, nossos vend as 
para mercodos de poises em desenvolvime<1to 
possovom de 1. 12 milhiio para 2. 91 bilhoes de 
dolores ou sejo, urn crescimento de 160% duran
te o mesmo periodo. Com efeito, o universe de 
poises em desenvolvimento constitui, desde 1977, 
o segundo mercodo pora produtos brosileiro!., lo
go opos a Comunidode Economico Europeio. 

0 notavel incremento do comercio do Brasii com 
paises em desenvolvimento nao foi, contudo, fru
to do acaso. Em sintonia com a crescente abertu· 
ra da economia nacional para o comercio mun
dial, o ltamaraty tem promovido larga reformula
~ao nas suas estruturas de apoio e estimulo as 
exporta~ies brasileiras. 0 Departamento de Pro
mo~iio Comercial, uma das principais pe~as des
se apoio, foi reorganizado, passou a cumprir pro· 
gramas anuais e a administrar por objetivos. 
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E certo que quolquer progromo leva necessaria
mente oo estobelecimento de prioridodes. Apesor 
do trodicional preponderoncia dos Estados Unido:; 
e do Europa Ocidentol nos nossos poutos de im
porto~iio e de exporto~ao, constotomos que, com 
a entrada do Brasil no cencirio de exportodores 
internocionois de manufaturos, nao erom so os 
poises industriolizodos que poderiom vir a se 
transformer em bons parceiros comerciais. 

comercio exterior e rua de duas maos 

E com muita sotisfa~ao que verificamos, hoje, 
que, entre 1973 e 1977, as cireas de maior dina
mismo em termos de nossas exporta~oes forom, 
por ordem de importancia, o Mercado Comurr. 
Centro-Americano, a Africa, a Oceania, a Associa
~ao Latino-Americona de Livre Comercio e a Re
publica Popular do China. Mas o comercio exte
rior e uma rua de duos moos. Assim como cres
ceram nossas exporta~oes para os poises em de
senvolvimento, aumentaram tambem nossas im
porta~oes desses mercados, numo saudcivel troco 
de bens, servi~os e tecnologia. 

A experiencia economica contemporanea demons
fro que o intercombio comercial entre paises em 
desenvolvimento - complementar do imprescin· 
divel intercombio, que queremos livre e iusto, en· 
tre Norte e Sui - pode e deve ser expandido. Pro
fundos mudanc;as estruturais das industrias de 
paises ditos desenvolvidos, aliadas as perplexida
des de um periodo de rara turbulencia financeira, 
minaram algumas vantagens comparativas de tra
dicionais produtores de manufaturas, sobretudo 
de equipamentos. Hoje, e mais economico impor· 
tar certas tecnologias de paises em desenvolvi· 
mento, do que produd-las, a custos gravosos, em 
paises desenvolvidos. 0 mesmo se aplica ao setor 
de servic:os, onde o custo dos fatores e semelhan· 
~as ecologicas tendem a influenciar tecnicas e 
modalidades de produc;iio, aproximando paises 
que compartilham os mesmos paralelos, quer no 
espa~o geografico, quer na dimensiio temporal de 
e~tagios de desenvolvimento economico. Cai por 
terra, assim, o mito da niio-complementaridade 
das economias em desenvolvimento. 

A coopera~ao entre poises em desenvolvimento, 
para nos, nao e mero exercicio de ret6rica, mas 
realidade presente, tangfvel e dinamico, como 
bern atestam os Encontros de Coopera~ao Tecni-



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

co em Promo~iio Comerciol que o Brasil vem po
trocinondo, e que ja trouxerom, este ono, a Bra
silia, tecnicos de Poroguoi e Bolivia poro debate
rem com seus colegos brosileiros praticos e ins
trumentos de fomento as exporto~oes. 

Senhores, 

No curse desto semono, ser-lhes-a dodo a opor
tunidode de cotejor umo voriodo gomo de expe
riencios nocionois lotino-omericonos no area do 
informo~iio comerciol, porto de entrada de todo 
e quolquer sistema de promo~iio de exporta~oes. 
Esto iniciotivo, fruto do coloboro~iio entre o 
PNUD, o Centro de Comercio lnternociona: 
UNCT AD jGA TT e o ltamoroty e provo de que o 
Brasil continuo disposto a oferecer seu apoio a 

todo iniciotiva destinoda a intensificor o proces
so regional de desenvolvimento, e a porticipor, 
otivomente, do operfei~oamento dos meconismos 
de coopero~iio existentes. 

Quero ogrodecer o concurso do PNUD a esse es
for~o de coopera~iio lotino-americono, bem como 
testemunhor o opre~o do ltomaroty por mais esto 
contribui~iio do Centro de Comercio lnternacional 
UNCTAD jGA TT, orgonismo a cuja cria~iio esto 
Coso esteve muito vinculodo. 

Aos Senhores Chefes de Sistemas Nacionais de ln
torma~iio Comerciol de poises irmiios ogrode~o 
hoverem-nos honrado com sua presen~o em Bra
silia. A todos desejo felicidades em suos ativida
des futuros. 
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chanceler sauda os novas diplomatas 
do itamaraty 

Discurso, de improviso, do Ministro de Estado das 
Rela~oes Exteriores, Antonio F. Azeredo da Silveira, no 
Palacio ltamaraty de Brasilia, em 16 de outubro de 
1978, ao receber os Terceiros Secretaries graduados 
em 1978 pelo lnstituto Rio-Branco, no 
Curso de Prepara~ao a Carreira de Diplomata. 

Nossa carreira e extremamente vocacional. Tao 
vocacional que e muito mais uma exce~ao, nao 
uma regra geral, que os filhos de diplomates se 
sintam inclinados pela carreira. Geralmentc, e o 
contrario. Sao muito sacrificados e reagem con
tra isso. Vejo que essa turma nao tern nenhum 
filho de Embaixador. lsso e muito raro, mas nao 
c um problema que nos preocupa. Absolutamente 
o contrario. Achamos que pode ser ate um indicia 
positive, embora nao tenha nada de excepcional 
que um filho de diplomate queira ser diplomata. 
0 fato demonstra que a voca~ao e secundaria, e 
do proprio indivfduo. 

Uma das coisas que tern feito do ltamaraty uma 
institui~ao respeitada e justamente isso. Hci mui
tos poises que selecionam seus funcionarios di
plomaticos do grupo geral de sele~ao de funciona
rios da administra~ao. 0 sistema, a meu ver, nao 
tern dado o resultado que da no Brasil, porque, 
sendo uma escola absolutamente de forma~ao de 
diplomates, realmente OS que a procuram e par
que tam voca~ao pela carreira. Nao acho que ne
nhum dos senhores se arrependera de ter abrc
,:ado esta Carreira. Embora, a medida que 0 Bra· 
5il cres~a, que a sua proje~ao internacional seja 
rnaior, a minha impressao pessoal e tambem que 
maiores serao os sacrificios que terao de fazer os 
seus representantes fora do Brasil. Eu nao digo 
isto por for~a apenas da proje~ao brasileira, do 
cumento da responsabilidade. Digo isto inclusiv:) 
porque, coda vez mais, os postos serao diversifi-

cados e areas de interesse direto do Brasil, como 
c; America Latina e Africa serao prioritarias no 
nosso servi~o exterior e tambem prioritaria a de
signa~ao de funcionarios para as suas atividades 
na America Latina' e Africa. lsto, evidentemente, 
nos obriga a ter uma capacidade de adapta~ao 
bastante grande e tambem a consciencia de que 
qualquer posto e importante para um diplomata 
de carreira. E eu digo isto aos senhores com a 
maior franqueza porque se tive alguma virtude 
nesta carreira foi sempre a de servir o meu pais 
onde me mandaram. 

Creio tambem que os senhores terao absoluta 
consciencia de que as vezes um posto pequeno do 
maiores possibilidades a um funcionario no inf
cio de sua carreira que um posto muito ·;Jrande. 
Naturalmente, os senhores todos serao atraidos 
pelos poises mais avan~ados, inclusive com o de
sejo de aprender mais. Mas um posto pequeno 
tern a vantagem de obrigar o funcionario a p6r 
em jogo toda a sua criatividade desde muito jo
vem. lsto eu acho importante. Devo muito do mi
nha carreira ao fato de ter servido no primeiro 
posto, um posto pequeno, de imoortancia relati
va, mas eu tive praticamente de fazer tudo, in
clusive fui Encarregado de Neg6cios diversas ve
zes. lsto obriga uma pessoa mo~a imediatamente 
o se temperar e retemperar nas atividades do 
carreira. Posso assegurar aos senhores que a 
carreira e fascinante, e fascinante como preocu
pa~ao pelo relacionamento do Brasil e a sua pro-
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je~oo no exterior. E e foscinonte tombem porque 
se olguem procuro a correiro e porque se interes
se por questoes internocionois e tombem pelo 
relocionomento bilateral e multilateral do Brasil; 
a proje~oo do Pais no exterior. Nao creio Que 
esso proie~ao seio inventorial em estrito sensa. 
Se o politico externa fosse exclusivomente invell
toriol, muito~ poises acreditoriom que nao tinhom 
nenhum popel o jogor no concerto internocionol. 

Mas isso h6 muito tempo ja noo e verdode. Muito 
mois no momenta historico em que vivemos, em 
que as proprios superpotencies, pelo excesso de 
poder, ja nao sao tao poderosos como os no~oes 
poderosos do s1kulo possodo, por exemplo, no 
sentido de exercer pressoo e influencio sabre os 
demois poises. Porece um porodoxo, mas isto e 
umo verdode. A copocidode de destrui~oo hoje 
de umo superpotencio e de tal ordem que esse 
poder elo noo pode usor. E nos esperomos, poi
ses como o Brasil, que esse poder jomois sejo 
usodo por quolquer pais, inclusive pelo nosso for
mo~ao, sempre preso a solu~ao pocffico dos con
troversies internocionois. E felizmente, no coso do 
Brasil, esse compromisso nao e um compromisso 
obsolutomente froco; e um compromisso forte em 
que o grondezo do Brasil esta implicodo; foi ne
gociodo e orbitrodo. Nosso estruturo foi conse
guido pelo diplomocio e foi consolidodo pelo di
plomocio. Estou dizendo isto porque eu nao sou a 
favor de princfpios obstratos, porque acho que 
os princfpios abstratos fozem com que os poises 
em determinodos mementos sejom vitimas dos 
princfpios que eles mesmos criam. Temos vista 
isto com muito freqiiencia. Acho que uma politico 
externo tem que se adaptor as realidodes inter
nacionais. Podemos crescentemente ter uma ca
pocidade de influir regionalmente e inclusive em 
programas globois. Mas isto noo quer dizer obso
lutamente que sejamos capazes de criar realida
des externos. Elos tem de ser tornados como elas 
sao. E a nossa capocidode de influencia-las tern 
que ser medida de forma muito objetiva. 

Outra coisa que um pais como o Brasil deve ter 
coda vez mais, inclusive para que possa ascen
der 00 processo decisorio internacional, e a cre
dibilidade. Essa credibilidade noo se traduz como 
simples coerencia pequena, mas penso que uma 
politico externa deva ser muito mais consistente 
no sentido dos objetivos mais permanentes do 
pais do que apenas coerente no pequeno sentido; 
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quer dizer, coerente quase que mais no formalis
mo do execu~ao das decisoes de carater interna
cional diplomatico do que no consistancia dos 
s€us propositos, propositos de paz, do nao-acei
to~ao do conquista pela for~a, do respeito mutua, 
do nao-ingerencia nos assuntos infernos de ou
tros poises. E evidentemente esses princfpios que 
se cristalizaram eles tem essa vantagem movel 
- nao forom decretados, mesmo no sistema in
teramericano, antes de serem princfpios estritos 
no sentido de aceita~ao por todos os poises. Eles 
se foram cristalizondo. Nao ocredito que noda se
ja imutavel, mas ocho que o interesse nocional 
que se projeto no exterior sofre um processo de 
muto~oo muito mais Iento do que, por exemplo, 
os fates do politico inferno nacionol. A politico 
inferno e muito mois do forno para a boca, e na
tural, tem que ser muito mois circunstonciol e 
depende de um tipo de considero~ao do cotidio
no, o que nao ocontece gerolmente no politico 
externa. Mas nem os interesses nocionais permo
nentes sao eternos, mas eles se modificom muito 
mais lentomente. Entao h6 umo diferen~o de tem
po entre a oplica~ao do politico externo do que 
ocorre internomente no pais. 

diplomata tem de julgar 
com imparcialidade 

Creio que nos diplomates estomos preparodos pa
ra observer outros poises, e que por isso temos 
uma obrigo~oo de sermos muito serenos, e ate 
digomos ossim - eu nao di rio frios, porque nao 
h6 nod a ... porque isto nao corresponde a reoli
uode do ser humano. 0 ser humano quando diz 
"bom-dia", quando se comunica nos coisos mois 
simples, evidentemente tem umo linguagem rocio
nal; mas, embutida nessa linguogem racionol, h6 
sempre um elemento emocional importonte. Par
tonto, nao creio que se posso fazer nem sequer 
politico exterior friomente, no sentido glacial do 
palovro. Mas acho que o que podemos fozer e nos 
hobituamos a fozer e julgar com imparciolidode, 
oermos capozes de informor com precisao, pro
curando no medida do possivel fazer com que 
essas informo~oes nao levem umo cargo emocio
nol que seja capoz inclusive de distorcer a visoo 
do nosso proprio pais, o Brasil, em rela~ao a fa
tos externos. 

Outro princfpio mu itc i mportante em politico ex
tern a, e que faz parte do patrim6nio desta Coso, 
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e que nos, aqui dentro, em coda turma que che
ga, recebemos sangue novo, ideias novas. ldeias 
que os senhores devem expressar livremente. So 
que para nos que somos uma institui~ao, e pogo
mas um pre~o de todas as institui~oes h ierarqui
zadas e organizadas, esse di6logo se faz dentro do 
Coso, entre nos. Mas, nunca houve nenhum tipo 
de coa~ao para esse di61ogo dentro dessa Coso. 
E isso diqnifica a Coso. Agora, e precise. tambem, 
que se tenha no~ao de que esse di61ogo e entre 
oqueles que informam a politico externa brasilei
ro e que, pouco a pouco, vao alcan~ando etapas 
superiores de capacidade de influir numa decisao 
final. 

Todo diplomata deve se sentir um chefe. Eu digo 
isso porque nos temos poucos diplomatas. Deve
mos prepar6-los muito bern. Eles devem ter uma 
assistencia administrative, que lhes permita exer

cer suas fun~oes. E essa fun~ao, desde o primeiro 
momenta, quando eles entram nessa Coso, e de 
comando. 0 comando come~a por ser mais modes
to, embora os senhores vao se supreender como 
todo o mo~o ou a mo~a que entro aqui e que 
revelo um talento, os senhores verificorao, como 
as senhoros tambem, como h6 uma voracidade nJ 
prospec~iio e no identifica~ao desse talento. Eu 
nao conhe~o funcionario excepcional, por mais 
jovem que seja, que se sinta defraldado nessa 
Coso. Eu nao estou querendo dizer que a Coso, OS 
vezes, niio e injusta. Ela e, ela pode ser, como to
do grupo de seres humanos. Agora, eu acho que 
nesta Coso nos j6 aprendemos a nao error, no 
sentido de premior aquele que niio merece. 0 que 
GCOntece aqui, isso sim, as vezes, e 0 gente nao 
sober identificar com precisao aqueles que mere
cern. E mais frequente que se deixe de premiar, e 
of tolvez se possa causar uma injusti~a, do que 
esta Coso seja capoz de outorgar premios ober
rantes aqueles que realmente niio dao o rendi
mento que a Coso espera. lsto j6 e um passo mui
to importante, e tambem imprime confian~a ao 
funcionario naquilo que ele vai dar. Os senhores, 
desde o primeiro momenta, sao extremamente 
responsaveis: aqui se analisam, muito, os fates. 
roz-se um pouco de futurologia, 0 que e no fundo 
uma atividade bastante diffcil de ser julgada, mas 
que e inerente a fun~iio de um diplomata. Nos 
niio podemos ter diplomatas servindo no Exterior 
que nao fa~am um pouco de futurologia; sao 
cbrigados a fazer. Fazem de maneira limitada, e 
fazem muito bern; fazem de maneira ponderada 
tambem. Mas o apelo que eu fa~o aos senhores 

t que e melhor orriscar, no sentido de mostrar 
capacidade de percep~ao, porque tambem aquilo 
que os senhores informarem sera examinado, do 
que procurarem uma posi~ao mais comoda, d~ 
se ampararem debaixo de um tal prisma de hipo
teses, que a responsabilidade seja eliminada. 

f~ta Coso e Coso de funcion6rios respons6veis. A 
minha experiencia e sempre excelente com os no
vas funcionarios. Eu sempre confiei muito neles, 
desde que comecei esta carreira. Sei que coda 
turma que entra, realmente nos traz ideias novas 
e surpreende, muitas vezes, do maneira mais 
agradavel, o rendimento que os funcion6rios, em 
sua quase totalidade, em dois ou tres meses co
rne~am a dar. . . A importdncia que eles ad qui
rem nos setores em que trabalham. A influencia 
que eles podem ter naquilo que se elabora, na
quilo que se examina nesses setores. Eis uma coi
sa que sempre me serviu de muita inspira~Cio, de 
muita confian~a. Naturalmente que toda institui
~iio, como a nossa, nos motiva, e capaz de nos 
compensar de muitas frustra~oes, que nos possa
mos ter em nossas vidas com experiencias diffceis. 

Eu acho que a motiva~ao do Carreira e bastaste 
grande para nos compensar. . . Ao I ado disso, 
evidentemente, h6 um certo sacriffcio de julga
mentos mais categoricos em favor da institui~ao. 
~u acho que nos ja fizemos um grande progresso 
e temos este percentual ja bern mais baixo do 
que se colocava no passado. Mas, manter essa 
cota e interesse de todos nos, inclusive dos se
nhores que estiio ingressando. Eu tambem costu
mo recomendar aos novos funcionarios que defen
:iam muito a sua felicidade pessoal. Esta Coso de
pende de gente que e capaz de enfrentar meios 
que, eu nao diria hostis, porque nao e assim. 0 
rneio se faz hostil, as vezes, inclusive, pela nossa 
copacidade pessoal de nos adaptarmos a isso. A 
pressao e muito grande em rela~ao aos funcion6-
rios. Muitas vezes eles sofrem pressoes ate do 
propria familia. . . t por isso, que um realism a 
em rela~ao a si mesmo, uma visao correta e ate 
humilde - porque a gente erra - nos ajudarci 
nessa carreira. Eu so digo is3o, porque e muito 
importante. E se e importante para OS homens, e 
ainda mais importante para as mulheres. As mu
lheres que entram nessa carreira fazem um gran· 
de socriffcio. Nos temos tido funcionarias extraor
dinarias, mas, evidentemente, muitas vezes, elas 
tern que sacrificar outras compensa~oes. De um 
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modo geral, as mulheres lutam, no sentido de 
que elas nao podem esperar o mesmo tipo de 
aten~ao dispensada a qualquer outra mulher. E 
nem devem. Nao devem procurar ter uma situa~ao 
de exce~ao. Devem se colocar num plano exata
mente igual ao dos homens. E disputar com eles 
u capacidade de realiza~ao profis~ional. 
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Eu quero desejar a todos muitas felicidades. Eu 
tenho as melhores informa~oes dessa turma, que 
nao e das maiores, mas ja ouvi dizer que e das 
muito boas. Desejo que voces seiam muito felizes 
nesta Casa. Esta Casa e uma Casa um pouco mi
tica. De maneira, que entrem sem nenhuma re
serva. 
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bolsistas estrangeiros recebem 
diploma do institute rio-branco 

Discurso, de improvise, do Ministro de Estado das 
Rela~oes Exteriores, Antonio F. Azeredo do Silveira, no 
Palacio ltamaraty de Brasilia, em 16 de outubro de 1978, 
durante a solenidade de entrega dos diplomao do 
Institute Rio-Bronco aos bolsistas do Africa 
e America Latina. 

Eu tive muita tenta~ao de recebe-los junto com os 
brasileiros. 56 nao fiz isto porque a turma do3 
5enhores e extremamente expressive e fez um es
fcr~o ainda mais merit6rio do que a dos brasilel
ros. Em primeiro Iugar, porque estudaram =m por
tugues e estao todos falando perfeitamente o por
tugues. Fizeram o curso com medias excelentes de 
oproveitamento. E e multO simb61ico que, dentro 
do nossa politico externa de aproxima~ao nao s6 
com a America Latina mas tambem com a Africa, 
c turma fosse equilibrada: havia tres latino-ame
ricanos e quatro africanos. Mas, eu creio que ago
ra, inclusive, 0 numero de latino-americanos deva 
crescer e o de africanos tambem, o que nos d6 
muito prazer. 

E expressivo que tenhamos formado junto aos se
nhores, que sao sete, apenas um pouco mais do 
dobro desse numero com estudantes brasileiros. 
0 q~e isto representa, podem ter certeza, nos d6 
um imenso prazer. Eu nao sei se as senhoritas do 
Bolivia e de Honduras vao escapar de casar corn 
cliplomatas, mas faco votos de que saibam resistir 
para poder dar essa contribui~ao aos seus poises. 

0 Brasil nao faz isso porque, :Je maneira alguma, 
tenha qualquer pretensao de ter uma melhor es
cola diplom6tica. 0 que eu sempre digo e que 
nos devemos ter uma diplomacia 6gil, pragm6tica. 
0 Brasil nao deve se considerar melhor do que os 
outros, ipso-facto. E pelo numero de vizinhos que 
nos temos. 0 Brasil tem uma tal diversidade de 

vizinhos no continente sui-americana: nos ·temos 
dez vizinhos independentes e temos a Guiana 
Francesa; sao onze. Do lado do Africa, nos ·remos, 
praticamente, todo o continente africano. Hoje, o 
.1\tlontico nao nos separa, absolutamente; nos une. 
As vezes e mais f6cil transportar alguma coisa da 
Africa para um centro consumidor brasileiro (esse 
e 0 coso dos fertilizantes) que atravessar 0 terri
t6rio brasileiro, que e vasto. Muitas das nossas 
riquezas minerais estao ainda em regioes cujo 
ocesso nao e o mais fcicil. Mas tambem i·ermina
ram, quer no America do Sui, quer no AfriCCI, 
quolquer tipo de fronteiras nossas. Fronteiras siio 
coda dio mois vivos. Tem um conteudo humano 
moior. Outro dia, trouxerom aqui a mim um pro
blema jci de transporte com um pais muito ao nor
te do Brasil. E era un1 problema a ser resolvido. 
Mas eu fiquei muito contente. Porque, se c:!xistia 
esse problema, e porque os dois poises estavam 
iendo um relocionamento extremamente vivo em 
rt=ogiao onde nao podiamos sonhar que isso ;e 
doria a too curto prazo. 

uma responsabilidade 
muito especial com o mundo 

Eu ocho que todos nos, tanto no America Latina, 
como no Africa, temos uma responsobilidade muito 
especial com o mundo. Nos somos continentes no
vas. E verdode que nossa independencio se deu 
hc1 dez vezes mais o numero de onos do que a in
dependencio ofricana. Mas ocho que nos guorda-
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mos ainda no memoria as dificuldades que nos 
trouxe, entao, nosso processo de independencia. 

E, per isso, temos muito mais afinidade para 
compreender as motiva~oes africanas. Ache tam
bem que nos aprendemos uma coisa que nos apro
xima do Africa, a nos todos. Desde o Mexico ,:Jte 
a Patagonia, aprendemos que a simplifica~ao foi 
um des piores preconceitos contra os quais nos 
tivemos de lutar. Nao nos entendiam em nossas 
motiva~oes mais intimas. E, sempre nos apresen
tavam corre~oes e milagres, medicinas milagro
sas para os nossos problemas. Nao se trata disso. 
Nos ja provamos nos ones de liberdade que temos 
e a Africa esta provando agora, com extraordina
rio dinamismo que o nosso progresso depende em 
primei ro lu(lar de nos mesmos, do nossa capaci
dode de termos personalidade propria, de saber
mas defender nossos interesses. lsso nao nos colo
co numa posi~ao de confronta~ao com o resto do 
mundo; ao contrario. Nos sabemos muito bem que 
com o concurso de outros poises, nos vamos ace
lerar nosso processo de desenvolvimento. 0 que 
nos nao queremos e que essa colabora~ao odq 1Ji
ra um or de ingerencio e de tutela. Nos nao que
remos nunca mais ser tutelados. E uma coisa que 
olho com extrema serenidade para o meu proprio 
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pais. A independencia e uma coisa que OS home~s 
carregam no sua cabe~a. Creio que essa etapa foi 
vencida entre nos. Ache que no Brasil ha uma 
grande conscientiza~ao de que, com a maier sere
nidade, poderemos tambem ter maier firmeza no 
defesa de nossos interesses. lsso nao e fen6meno 
privative do Bra::;!. Os latino-americanos e os 
ofricanos sabem disso e vao levar isso adiante 
com sucesso. 

56 espero que a experiencia que os senhores ti
veram no Brasil, que esse grupo de mo~as e ra
pazes do America Latina e do Africa adquiriram 
entre nos, seja util nao SO no Carreira profissional 
que todos ja abra~aram, mas tambem, inclusive, 
no realiza~ao do propria personalidade. Cinquen
ta per cento do felicidade que se tiro do vida e 
de estar fazendo um trabalho para o qual se tem 
voca~ao. Os senhores e as senhoritas afirmaram 
isso aqui de maneira muito clara. Desejo-lhes to
das as felicidades. Que lutem tambem per suas 
felicidades pessoais e que fa~am desse exercicio 
que, estou se(luro, atrai profundamente aos se
nhores e que e 0 de rela~oes internacionais, fa~a 
tambem parte de suas vidas e daquilo que pes
sam tirar de agradavel e de gratificante dela. 

Muitas felicidades. 
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a terceira sessao 
da comissao mista brasil-italia 

Ata final da Terceira Sessao da Comissao Mista 
Brasil-ltalia, assinada em Roma, em 13 de dezembro 
de 1978, pelos presidentes das delega~oes brasilei ra, 
Embaixador Mario Gibson Barbosa, 
e italiana, Deputado Luciano Radi. 

Nos termos do Acordo de Coopera~ao Economica 
e Tecnica, firmado no Rio de Janeiro em 30 de 
abril de 1956, e do troca de Netas de 9 de dezem
bro de 1968, realizou-se em Roma, durante os 
d ias 29 e 30 de novembro, e 13 de dezembro 
de 1978, a Terceira Sessao do Comissao Mista 
Brasil-ltalia. 

2. As delega~oes do Brasil e do ltalia foram 
constituidas de representantes de ambos os Go
vernos. A delega~ao do Brasil foi presidida pelo 
Embaixador Mario Gibson Barbosa e contou, ou
trossim, com a participa~ao do Ministro Mauro 
Mendes de Azeredo, Chefe do Divisao do Europa-1 
do ltamaraty. A delega~ao do ltalia foi presidida 
pelo Deputado Luciano Radi, Subsecretario de Re
la~oes Exteriores. A rela~ao completa das duos 
delega~oes consta do Anexo. 

3. Per ocasiao do abertura dos trabaihos tomou
se nota, com satisfa~ao, do recente assinatura do 
contrato entre a FINSIDER a KAWASAKI e a SIDER
BRAS, para a constru~ao do Usina Siderurgica de 
Tubarao, e formularam-se votos para que, dentr0 
do mais breve tempo possivel, se proceda a rati fi
ca~ao do acordo para evitar a bitributa~ao entre 
os dois poises, assinado em Roma, em 3 de outu
bro de 1978, pelos Ministros Mario Henrique Si
monsen, do Fazenda, e Franco Maria Malfatti, das 
Finan~as. Foram, outrossim, lembradas com satis
ta~ao as recentes visitas a ltalia, do Ministro das 
Comunica~oes Euclides Quandt de Oliveira e, ao 
Brasil, do Ministro das Participa~oes Estatais 
deputado Antonio Bisaglia. 

4. Aprovada a agenda do Reuniao (Anexo nr. 2) 
pelas duos delega~oes, procedeu-se a acurado 
exame do vasto temario e realizou-se proffcuo 
troca de informa~6es sobre diversos aspectos das 
rela~oes entre os dois poises, no perfodo posterior 
a Segundo Sessao, que se verificou em Brasilia, 
o 21 e 22 de novembro de 1973. 

5. Seguiu-se uma analise dos problemas decor
rentes do atual conjuntura econ6mica c -Financei
ra no Brasil e do ltalia, bem como das repercus
s6es de tais problemas nos suas rela~6es comer
ciais. Foram discutidas as perspectivas de desen
volvimento do comercio bilateral e, a esse prop6-
sito, a Comissao assinalou com satisfa~ao a espe
cial evolu~ao do intercombio que passara de 
US$ 450 milh6es, em 1972, a quase um bilhao 
de dolores, em 1977, provo do crescente i mpor
toncia do intercombio entre os dois poises. 

6. A delega~ao italiana, tendo em vista os sal
des negatives registrados contra a ltalia nos ul
tlmos ones, expressou o desejo de que possa o 
intercombio alcan~ar niveis mais favoraveis de 
equilibria, por intermedio de iniciativas que visen: 
a um reequilfbrio dinomico do balan~a comercial. 
A delega~ao brasileira respondeu "que nao se de
ve procurar equilibrar a balan~a comercial nos 
nfveis atuais de intercombio, 0 qual ainda nao 
corresponde as potencialidades de ambos os mer
cades e a intensidade das rela~oes entre OS dois 
poises, mas, sim, buscar incrementar significati
vamente as trocas italo-brasileiras e diversifica
las o maximo possivel". A delega~ao brasileira ma-
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nifestou a sua preocupa~oo com crescentes ten
dencies protecionistas no mundo desenvolvido e, 
inter alia, no Comunidade Economica Europeia. 
Essas tendencies sao especialmente prejudiciais 
as exporta~oes brasileiras de ferro gusa, farelo 
de soja e a~ucar. 

7. A delega~oo brasileira expressou o seu par
ticular interesse em negociar com a CEE um me 
lhor acesso para a manteiga de cacau e chocola· 
te liquor ao mercado europeu, especialmente 
atraves de concessoes tarifarias reciprocas nos 
atuais neqocia~oes do GATT. A disposi~iio do de
lega~iio italiana em apoiar junto a CEE essas rei
vindica~oes foi registrada com prazer pela dele
ga~iio brasileira. 

8. Examinou-se, em seguida, a situa~iio das ex .. 
porta~oes agroalimentares brasileiras para o 
mercado italiano e a possibilidade de sua expan
siio. Procedeu-se a uma ampla troca de opinioes 
sabre o assunto e concordou-se no necessidade de 
oprofundamento do tema. 

9. Com vistas a uma solu~iio, mutua mente sa
tisfat6ria, do questiio relativa a i mporta~iio dr: 
carne do Brasil pela ltalia, a delega~iio brasileira 
renovou, no oportunidade, o convite de seu go
verna ao Diretor-Geral dos Servi~os Veterinaries 
do Ministerio do Saude italiano, Prof. Luigi Bella
ni. Durante a sua visita, o Professor Bellani ve
rificaria in loco as condi~oes sanitarias do reba
nho brasileiro. Assinalou-se que as autoridades 
~anitarias brasileiras sao de opiniiio que 0 conhe
cimento por parte das autoridades sanitarias ita
lianas das reais condi~oes de sanidade animal vi
gentes no Brasil, bem como das atividades desen
volvidas no ambito do programa nacional de com· 
bate a febre aftosa, possibilitara a suspensiio das 
(estri~oes impastos a importa~iio de carne e pro
dutos carnicos do Brasil. A parte italiana escla
receu que as medidas restritivas e / ou proibitivas 
de importa~6o de carne de procedencia do Brasil 
tomadas em 30 de novembro de 1977 e 11 de fe
vereiro de 1978 visaram a preserver os rebanhos 
italianos. E que os servi~os veterinaries da ltalia 
e~tavam dispostos a intensificar a colabora~ao 
com as autoridades brasileiras no campo do pes
quisa especializada e do defesa sanitaria animal, 
particularmente no que concerne a produ~iio de 
vacinas. Neste sentido, seria comunicado ao Dire
tor dos Servi~os Veterinaries do Ministerio da 
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Saude italiano o renovado interesse brasileiro em 
que ele visite o Brasil. .Llcrescentou, ainda, que 
as medidas italionas de ordem sanitaria, quanta 
as importa~oes de carnes e derivados, seriio es~ 

tabelecidas de acordo com as diretivas sabre a 
materia aprovadas pela Comunidade Economica 
[uropeia, como, par exemplo, a decisiio do co
missao do CEE que entrara em vigor a 1.0 de ja
neiro de 1979 e que autoriza as i mporta~oes de 
carne bovina desossada e alguns miudos, carne 
asinina e eqi.iina do Brasil. Ademais, a parte ita
liana declarou-se disponivel para apoiar no 6mbi
to do Comunidade os pedidos brasileiros que te
nham por objetivo conseguir novas diretrizes que 
permitam uma melhor prote~ao dos interesses 
ligados as exporta~oes de carnes brasileiras para 
a CEE. 

lO. Foi examinada a part1c1pa~iio do cafe bra
sileiro no mercado italiano, e expresso o desejo 
do parte brasileira de serem criadas condi~oes 
para um crescimento de seu consume do lado ita
liano. A delega~iio italiana concordou com a soli
cita~iio do delega~iio brasileira acerca do reco
nhecimento do caroter governamental do repre
senta~iio do Institute Brasileiro do Cafe. Nesse 
sentido, a parte italiana comunicou que a repre
senta~iio do IBC em Miloo podera funcionar como 
uma se~iio do Servi~o de Promo~iio Comercial do 
Consulado-Geral do Brasil naquela cidade. A dele
ga~iio brasileira referiu, outrossim, a disposi~iio 
do IBC de incrementar as atividades de seu entre
pasta junto ao ente autonomo do porto de Trieste. 
A delega~iio italiana ve com satisfa~iio esse de
senvolvimento das atividades comerciais brasilei
ras no referido porto. Examinou-se, outrossim, a 
questiio do certificado de origem, dentro do con
texte das dispasi~oes do Organiza~iio lnternacio
nal do Cafe. Nesse sentido, a delega~iio brasilei 
ra agradece a coopera~iio do Governo italiano, 
haia vista a import6ncia do processamento do do
cumenta~iio relativa ao certificado de origem e 
fichus de importa~iio, de acordo com o estabele
cido pela O.I.C. A delega~iio brasileira transmi
tiu, igualmente, a solicita~iio de que, dentro do 
plano de promo~iio do O.I.C., seja realizada, por 
intermedio do comitato italiano cafe, uma pes
quisa de mercado concernente ao consumo italic
no. A delega~iio italiana esclareceu que, tambem 
por for~a de entendimentos havidos no CEE, niio 
lhe seria possivel atender, no momenta, a solici
to~iio em apreco. 
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11 . A Comissao Mista ocupou-se igualmente de 
questoes inerentes a algumas importa~oes feitas 
pelo Brasil e a sua regulamenta~Cio de seguros. 
Do lado brasileiro, foram dadas as respectivas 
precisoes as questoes especificas colocadas. 

12. No que concerne a situa~Cio atual e as pers
pectivas do colabora~Cio econ6mica, industrial e 
iinanceira bilateral, foram expostas as opinioes 
dos representantes dos setores publico e privado 
italianos, que salientaram al~umas dificuldades 
que obstaculizam as exporta~oes de produtos c 
os investimentos italianos no Brasil. Sublinharam 
especialmente a questao do "similar nacional'', 
OS procedimentos relatives a transferencia de tec
nologia e as medidas adotadas pelo Finame, que 
nao permitem a industria italiana fazer-se prc
sente, de maneira eficaz, no mercado brasileiro. 
A esse prop6sito, a delega~ao brasileira reiterou 
que as disposi~oes legais sobre o "similar nacio
nal" nao constituem entrave as exporta~oes de 
quaisquer poises. Por outro lado, acerca das dire· 
tivas do Finame, recordou a delega~Cio italiana a 
disposi~ao brasileira de atribuir novas condi~oes 
de concessao de cn\dito, relativas a empresas 
estrangei ras. Quanta as normas relativas a trans
ferencia de tecnolo~ia, a delega~Cio brasileira as
sinalou que, de acordo com o interesse nacional 
em em carater nao-discriminat6rio, foram :lefini
c!as as categories de contratos de transferancia de 
tecnologia e estabelecidos criterios basicos para 
us sua negocia~ao entre as partes. Alem disso, 
essas medidas tem por objetivo utilizar a capaci
ta~ao interna existente e ampliar a participa~ao 
tecnol6gica nacional no desenvolvimento de equi
pamentos diversos e, em especial, no setor de vei
culos automotores. A Finsider manifestou a ;atis
ta~ao pela evolu~ao das rela~oes no setor do for 
necimento de produtos minerais. A STET reiterou 
a propria disponibilidade de amplia~ao progres
siva jo iniciada no setor das telecomunica~oes. 

0 IRI assegurou o processamento e a amplia~ao 
no Brasil dos proqramas de forma~ao de quadros 
e de operorios especializados para o industria. 
Semelhante disponibilidade de coopera~ao para o 
desenvolvimento industrial brasileiro foi manifes
tada pela Aeritalia (setor aeronoutico), pelo EFIM 
(aluminio, material ferroviorio, e equipamentos 
para a industria alimenticia) pelas ferrovie dello 
stato ~ transystem (setor de consultoria ferrovi6-
ria e de transportes urbanos). A Comissao Mista 
formulou votos para uma crescente participa~ao 

de grupos industriais e de pequenos e medias em
presarios italianos no processo de colabora~ao 

econ6mica e tecnica entre os dois poises. 

13. No que concerne ao projeto italiano de no
vo Acordo de Coopera~Cio Economica, Industrial e 
Financeira, a delega~ao brasileira tomou nota do 
desejo manifestado pela parte italiana de que 
possa ser encontrada uma solu~ao satisfat6ria 
para ambos as partes. 

14. A parte brasileira registrou, com satisfa· 
~6o, o incremento havido nos investimentos ita
llanos no Brasil. Discutiram-se, na oportunidade, 
eventuais condi~oes para a canaliza~ao dos no
vos investimentos e nesse sentido acordou-se na 
conveniencia do realiza~ao de contatos entre o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econ6mico e 
outros 6rqaos brasileiros competentes e urn gru
po de trabalho italiano ad hoc. 

1 S. A Comissao anotou com prazer a constitui
~ao do Comite Empresarial Brasil-ltolia e reconhe
ceu a relevancia de que n sua primeira reuniao, 
e realizar-se em Roma, se verifique dentro do 
mais curto prazo. 

16. A dele~a~ao brasileira transmitiu solicita
~Cio do Banco do Brasil S.A., com vistas a trans
forma~ao, em agencia, de seu escrit6rio em ope
ra~ao em Roma, e a competente autoriza~ao do 
Governo italiano para que essa futuro agencia, as
sim como a de Milao, jo em funcionamento, possam 
atuar em todo o territ6rio italiano. A delega~ao 
brasileira enfatizou os efeitos particularmente 
favor6veis que o atendimento dessa solicita~ao 
tera sabre o desenvolvimento do intercambi0 
italo-brasileiro. A delega~Cio italiana, por inter
medic do representante da Banca D'ltalia, mani
fcstou sua concordancia quanto a solicita~ao de 
transforma~ao do escrit6rio de Roma em agencia, 
desde que as autoridades brasileiras competen
tes autorizem, por sua vez, a abertura no Brasil, 
de agencia de Banco italiano. Quanto a segundo 
solicita~ao, de opera~ao em todo o territ6rio ita
liano de agencias do Banco do Brasil, a delega
~6o italiana manifestou a impossibilidade de seu 
ctendimento uma vez que tal conflitaria com a 
atual leqisla~ao italiana, taxativa a esse respei
to, e apenas permitindo a opera~ao em ambito re
gional, como hoje ocorre com a agencia do Banco 
do Brasil de Milao, que opera apenas na Lombar-
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dia. Salientou, no entanto, a parte italiana, que 
d isposi~iio recente do Banca D'ltalia faculta as 
agencias de bancos estrangeiros operar, em todo 
c territorio o pais, mas apenas com companhias 
ou agentes econ6micos estrangeiros (niio-italio
nos). No que se refere as opera~6es com compa
nhias ou agentes econ6micos italianos, as agen
cias de bancos estrangeiros podem atuar tao-so
mente nos regi6es em que estao localizadas. A de
lega~ao brasileira comunicou o porte itoliana que 
Ievario sua contraproposto a considera~ao das 
competentes autoridades brasileiras. Lembrou, a 
prop6sito, que o sistema bancario italiano ja pas
sui agencia no Brasil e ressaltou que essas ogefl
cias estiio outorizadas a operar em todo o terri
t6rio nacional e com pessoas fisicas e juridicas 
de qualquer naciona\idode, inclusive brosi\eiro. 

17. Com rela~ao a possibilidade de se incremen
tar a coopera~ao no setor petrolifero, a parte ita
liana expressou o interesse de que a AGIP, com
panhia do qrupo ENT, possa desenvolver o sua 
participa~ao nos servi~os de explora~ao e opro
veitamento. A delega\OO italiana informou que. 
dentre as empresas do ltalia que operom neste 
campo, a Tecnomare, consorciada do EN\, espe
cializada no projeto de plataformas para perfura
~ao e explora\ao off shore, estaria interessado 
em executor projeto em colabora~ao com ·~mpre
sas brasileiras. No que se refere ao fornecimento 
de equipamentos, a c!elega~iio italiana informou 
que o interesse do EN\ se concentra nos seguin
tes itens, fabricados pela Nuovo Pignone S.P.A., 
sua consorciada: compressores centrifuges e al
ternatives (projeto proprio); turbinas a gas, cons
truidas sob licen~a do General Electric americana, 
turbinas a vapor, construidas sob licen~a do 
Siemens olema; bombas centrifuges para proces
so e para oleodutos em geral, fabricadas sob 
licen\a do United Pumps americana. Ademais, a 
parte italiana mencionou a possibilidade de a 
EN\ ejou suas consorciadas se associarem a fir
mas brasileiras para a fabrica~ao, no Brasil, de 
equipamentos destinados a industria petrolifero 
e petroquimica. A parte brasileira tomou nota 
com interesse desses oferecimentos. 

18 _ A Comissao Mista, ao examinar a coopera
~ao tecnica entre os dais poises, ressaltou a im
portdncia dessa coopera~ao como meio eficaz de 
intercdmbio de novas conhecimentos. Reconheceu, 
por outro \ado, haver grande potencialidade no 
coopera~ao bilateral ftalo-brasileira. 
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19. A tim de melhor sistematizar as atividades 
de coopera~ao tecnica, a parte brasileira expres
sou o delega~ao italiana o seu desejo de que se 
venha a dar plena vigencia ao Acordo Basico de 
Coopera~ao Tecnica, firmado em 1972, e j6 rati
ficado pelo Governo do Brasil. A delega~ao italia
na se disp6s, nesse sentido, a recomendar ao seu 
Governo a expressao do seu vivo interesse junto 
as autoridades italianas competentes com vistas 
., umo pronto ratifico~ao desse importonte ocordo. 

20 _ A Comissao concord au em que, no quodro 
do Acordo Basico de Coopera~ao Tecnica, poderao 
ser assinodos ajustes complementores par troco 
de Notas, correspondentes a coda projeto apro
vado pelos dois Governos, com vistas a definir 
os pormenores do iniciativa e a; obriga\6es de 
coda lado. 

21 _ Ambos as delega~oes expressarom o desejo 
de que as iniciativas referidos no presente Ata 
C<1nstituam programa iniciativo para o desenvo\
vimento das atividades de coopera~ao tecnico en
tre os dais poises no proximo bienio. Ao aporte 
italiano corresponderia, conforme vem sendo efe
tuado, contrapartida brasileira do ordem de 50 
par cento dos custos dos projetos. Esso contra
partido, que eventuolmente podera superar os 
50 por cento, dever6 em principia, ser ~fetuoda 
no moedo brasileira. 

22. No que concerne ao exame dos projetos es
pecfficos constantes do agenda, a Comissao con
cordou com a lista de prioridodes (anexo 3.0 do 
presente ata), para sua implementa~ao. A esse 
rrop6sito, a delega~ao brasileira expressou sua 
satisfa~ao pelo bom andamento do projeto "im
planta~ao de um centro de mec6nica de preci
sea". Quanta ao projeto "amplia~ao dos curses 
de artes grcificas", j6 aprovado do ponto de vistd 
tecnico, a parte brasileira comunicara no mais 
breve espa~o de tempo passive!, sua decisao com 
rela~ao a proposta de divisao de custos formula
do pela parte italiana. 

23. Concordou-se a indo em desenvolver no fu
turo a coopera~ao bilateral nos setores de tecno
logia de alimentos, sanidade animal, ;Jianejamen· 
to urbana e habitacional, de conformidade com 
projetos a serem apresentodos pelo Governo bra
sileiro. 
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24. No que se refere as balsas de estudos, a 
delega~ao italiana se disp6s a elevar o seu nume
ro, tomando por base o quantitativa de 170 men
salidades concedidas em 1977, no entendimento 
de que o parte brasileira custeara as passagens 
oereas de ida-e-volta dos bolsistas. 0 Governo 
brasileiro indicara anualmente um grupo de can
didaturas, possivelmente ate 30 de maio de coda 
ano, de acordo com as suas areas de interesse 
prioritario. Foi manifestado o interesse do Bra
sil no prosseguimento do programa de cursos re
gulares plurianuais de p6s-gradua~ao. Em tal con
texte, a delega~ao italiana informou que poderao 
ser organizados, atraves do lnstituto de Recons
tru~ao Industrial (IRI), cursos especiais e semi
naries para dirigentes e tecnicos brasileiros nos 
varios ramos do industria. 

25. As duos delega~oes acordaram no conve-

niencia e interesse, para o desenvolvimento con
tinuado do coopera~ao economica, industrial, fi
nanceira e tecnica que as sessoes do Comissao 
Mista se realizem com maior freqiiencia, e, nes
se sentido, convieram em que a proxima reuniao 
se efetue no segundo semestre de 1979, em Bra
silia. A delega~ao brasileira expressou os seus 
ogradecimentos pela amavel hospitalidode que 
lhe foi concedida pela delega~ao italiana. Por 
fim, as duos delega~oes manifestaram a sua par
ticular satisfa~ao pela atmosfera de cordialidad-; 
e born entendimento em que se realizaram os tra
balhos do Terceira Sessao, carocteristica das 
omistosas rela~oes ftalo-brasileiros. 

Para constar, foi elaborada, em Roma, no dia 1. 0 

de dezembro de 1978, a presente Ata, firmada 
pelos presidentes das duos delega~oes. 
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a home nag em do corpo diplomatico 
ao chanceler brasileiro 

Discursos do Nuncio Apostolico, Dam Carmine Rocco, 
e do Ministro de Estado das Rela~6es Exteriores, 
Antonio F. Azeredo da Silveira, no Clube Naval de Brasilia, 
em 30 de novembro de 1978, par ocasiiio da homenagem 
que o Corpo Diplom6tico ofereceu ao Chanceler brasileiro. 

DISCURSO DO NUNCIO APOSTOLICO 

Senhor Ministro, 

Os Chefes de Missiies do Corpo Diplomatico acre
ditados junto ao Governo brasileiro e os Chefes 
de Organismos lnternacionais com Representa~iio 
em Brasilia, juntamente com suas Senhoras, qui
seram oferecer a Vossa Excelencia e a distinta 
Senhora May Paranhos Azeredo do Silveira este 
banquete. 

Nossa reuniao aspira a siqnificar um gesto de 
cordial apre~o, e direi, de reconhecimento pelas 
rela~iies, diretas e frequentes, estre o Corpo Di· 
plom6tico e o ltamaraty, particularmente com 
Vossa Excelencia, que, durante quatro anos, tem 
desempenhado a dire~ao do Ministerio, o qual, 
pela sua propria natureza, e chamado a conser
var, desenvolver, consolidar os relacionamentos 
internacionais e abri-los para novas horizontes. 
Assim e que o i6 celebre ltamaraty das pompo
sas propor~iies cariocas, convertido nos brilhas
tes linhas brasilienses, rasga novos caminhos no 
vivancia internacional do Brasil, continuando a 
levantar, com inteligencia e sagacidade, os ru
mos de conduta exterior do Pais. 

missoes estrangeiras acompanham de perto 
d obra do ltamaraty 

Coda um de nos, por missao propria, e ajuntarei, 
por voca~ao, tem acompanhado de perto a obra 

que o ltamaraty desenvolveu neste periodo em 
que acontecimentos de notoria vastidao convul
sionaram o mundo inteiro. E o mundo, entre so
bressaltos de temores e raios de esperan~a, con
tinua sua estrada, pressionado por uma angus
tiante realidade, mas animado sempre pela visao 
de um futuro de tempos melhores. E o anseio co
mum, que se h6 de alcan~ar quando, despojados 
das preven~iies e reconhecendo que somas todos 
filhos de um mesmo Poi, o Poi Celeste, se reto· 
mar a vida do fraternidade que reconhece para 
coda Pais obriga~iies e di reitos. 

Acresce ainda, Senhor Ministro, que nao poucos 
de nos temos vivido, durante estes anos, o su· 
ceder-se das vicissitudes, participando delas, mais 
ou menos diretamente. Nem pudemos senao notar 
a intensa a~ao de Vossa Excelencia. E consinta
nos expressar o nosso voto: neste final de Go
verna, a sua atividade consiga levar a bom termo 
os prop6sitos de concorrer para que se estabele~a 
aquela paz que, h6 dois milenios atr6s, ficou 
conhecida sob o nome de Pax-Romana e que ama
nha poderia ser designada Pax-Universalis. 

Os meus Colegas, juntamente com suas Senhoras, 
e em uniao com o Decano, saudam ainda uma 
vez sua Excelentissima Esposa. Compelidos por 
sua atraente bondade e seu cora~ao aberto as 
necessidades do comunidade, a ela expressamos 
nossos votos de todo o bem e de toda a prosperi
dade, no seio do familia e no atua~ao socialmen
te merecedora. 
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Permita-me ainda reiterar a seus Colaboradores, 
a come~ar pelo Excelentissimo Senhor Embaixador 
Dorio de Castro Alves e a Senhora Dinah Silveira 
de Queiroz Castro Alves ate atingir a todos os 
funcion6rios do ltamaraty, os sentimentos de nos
so cordial reconhecimento pela constante gentile
a e pelas multiplas aten~oes. 

[ agora, Excelencia, cossinta que os Chefes de 
Missao e o Decano Diplom6tico levantemos a nos
sa ta~a para renovar-lhes, Senhor Ministro, 0 ,j 

sua Consorte, aos seus Colaboradores e as suas es
posas que honraram esta mesa, os auguries mais 
cordiais pelas atividades futuras, dirigidas :~o 

progresso do Pais e da comunidade internaciona!. 

DISCURSO DO CHANCELER 

Senhor Nuncio Apostolico, 

As palavras de Vossa Exceh~ncia muito sensibili
zarom a minha mulher e a mim. 0 banquete que 
os Chefes das Missoes Diplom6ticas e os repre
sentantes dos Organismos lnternacionais, em Bra
silia, e suas esposas, nos oferecem esta noite, 
vem praticamente encerrar mais um ano de in
tensa atividade diplom6tica, durante o qual o 
ltamaraty e seu titular mantiveram com Vossas 
Excelencias e suas Missoes um di61ogo amistoso 
e uma permanente e proveitosa troca de expe
riencias. 

Vivemos numa epoca em que as comunica~6es se 
tornam coda dia mais dinomicas e em que as 
distoncias entre as na~6es se encurtam. Como 
profissionais, temos aquda consciencia de que se 
multiplicaram os contatos internacionais de to
des OS tipos. As visitas de nfvel presidencial sao 
coda vez mais freqi.ientes e a comunica~iio direta 
entre Ministros de Estado passaram a fazer parte 
de nossos afazeres di6rios, ao mesmo tempo que 
cumentam o acesso do imprensa estrangeira as 
altos autoridades do Governo. Em minha propria 
agenda, por exemplo, coda vez estiio mais pre
sentes os representontes do imprensa internacio· 
nal, que viajam ao Brasil movidos pelo interesse 
em conhecer o nosso pais, para melhor cumprirem 
sua obriga~ao de intormar o publico e setores 
especfficos de seus poises. Mas nenhuma dessas 
formas de contato restringe ou condiciona a 
a~ao institucional e pessoal dos Chefes de Missao 
Diplomatica. Ao contr6rio, constituem elas novos 
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desafios ao bom desempenho das fun~6es que 
exercem e que se caracterizam pela continuidade. 
Sao novas e importantes dimens6es que se somam 
aos seus deveres tradicionais. 

1'-luma fase em que a tessitura de interesses reef· 
procos se torna mais ampla e diversificada, e 
1mportante que as circunstoncias politicos dos 
poises e suas motiva~6es sejam observadas com 
isen~ao e sem preconceitos. Sob esse aspecto, 
vossas Excelencias, mais do que nunca, desem
penham papel que lhes e proprio e distinto de 
qualquer outro tipo de comunica~ao, em conse
quencia do orienta~ao que podem dar aos fluxos 
de informa~ao, de todo o genera. 

Pela peculiar sensibilidade das fun~oes que lhes 
~00 cometidas e pelo interesse que certamente oe
dicam a tarefa de estimular a compreensiio recf
proca, Vossas Excelencias acham-se investidos de 
responsabilidade insubstituivel. No processo de 
entenrli men to entre os Governos, nod a tom a o 
Iugar dos contatos face a face entre interlocuto
res quotidianos, pois sao tais contatos que en
gendram vfnculos mais permanentes de confian
~n, no trabalho comum. 

um pais voltado para a conviVencia 
e a coopera~iio internacional 

Por viverem entre nos, Vossas Excelencias tem 
tondi~6es unicas para apreciar, de forma objeti
va e concreto, como vemos o mundo e seus pro· 
prios poises e sao certamente sensfveis niio so a 
alta prioridade que atribufmos as necessidades 
do desenvolvimento nacional, mas tambem ao 
fato de que o Brasil e um pais voltado para a 
convivencia e a coopera~ao internacional. Nesse 
contexte, penso ser extremamente positive que 
Vossas Excelencias tenham intensificado suas vi
sitos aos diferentes quadrantes do Brasil e que 
estejam, assim, observando, de perto, o que so
mas como povo e o que estamos procurando cons
truir como sociedade. 

Num pais como o Brasil, o esfor~o de constru~ao 
nacional ocupa uma posi~ao central no aten~iio 
de todos os cidadaos. Pessoalmente, sinto-me bem 
com essa situa~ao. Talvez, por isso, tenha sido 
eu caracterizado, ate na imprensa, como um 
Chanceler que, em sua atua~ao, se enrolou nu 
bandeira nacional. Nao rejeito essa qualifica~ac. 
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Ao contr6rio, dela me orgulho. A bandeira bra
sileira e ampla e acolhedora; nosso pafs abriga, 
sem distin~oes legais ou de outra natureza, gente 
vinda do mundo inteiro, desde os nossos vizinhos 
mois pr6ximos, no America Latina e no Africa, 
ate a Europa - fonte principal de nossa cultura 
-, e a Asia. Em nosso pafs, vivem em paz brasi
leiros e estrangeiros de todas as raGaS e credos. 
Portanto, entre n6s, a dedica~iio ao pafs e ao 
interesse nacional indica, tambem, uma disposi
~iio privilegiada para o di61ogo amistoso entre 
o~ indivfduos e entre os povos. 

A politico externa do Governo do Presidente 
Geisel procura fugir a repetit;iio monocordia. A 
atual diplomacia brasileira faz especial esfor~o 
para distinguir situat;oes e relacionamentos. Niio 
quer simplificar, nem aplicar rotulos vagos e, por 
isso, injustos. 0 Governo brasileiro esta sempre 
pronto a negociar e se, nesse processo, aceitar 
ser persuadido, conta, tambem, que poderci con
veneer seus interlocutores. No Brasil, desejo rea
firmci-lo, acreditamos no dialogo sem dependen
cias, como unico modQ valido de comunicat;iio en· 
tre Estados realmente livres e pacificos. 

Esse e o substrata do trabalho que tenho pro
curado realizar, em contato co mos Senhores. E 

a verdade e que encontrei, no Corpo Diplom6tico 
desta capital, disposi~ao favor6vel, nesse mesmo 
sentido, como c nosso dia-a-dia deixa claramente 
entrever. 

Antes de terminar, quero ressaltar a contribui~ao 
que, por sua efic6cia e gentileza, as Senhoras 
Embaixatrizes prestam ao nosso convivio. Como 
profissional de muitos onos de car rei ra, sei mui
to bem como e importante 0 papel do mulher, 
para que seus maridos possam bem cumprir seus 
deveres profissionais. 

Senhor Nuncio Apost61ico, 

Encontro em Vossa Excelencia as virtudes que 
percebo nos Chefes de Missiio Diplomatica e de
sejo agradecer-lhe, ainda uma vez, as palavras 
generosas que Vossa Excelencia, em nome de to
dos, dirigiu a minha mulher, a mim e aos meus 
colaboradores. Pe~o aos brasileiros aqui presen
tes que levantem suas ta~as pela saude do Deca
no, D. Carmine Rocco, e de todos os nossos ilus
tres anfitrioes, e pela manuten~iio entre n6s, 
onde quer que estejamos, de um clima de aml· 
zade, de confian~a e de paz. 
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brasil e chile ratificam 
convenio de cooperayao cultural 

e cientffica 
Discursos do Ministro de Estado das Rela~iies Exteriores, 
Antonio F. Azeredo da Silveira, e do Embaixador 
chileno, Hector Bravo Munoz (tradu~iio niio-oficial), no 
ltamaraty de Brasilia, em 14 de novembro de 1978, 
por ocasiiio da troca dos instrumentos de ratifica~iio 
do Convenio de Coopera~iio Cultural e 
Cientifica entre o Brasil e o Chile. 

DISCURSO DO CHANCELER 

Senhor Embaixador, 

A cerimonia, que hoje presidimos, de ratifica~ao 
do Convenio de Coopera~iio Cultural e Cientifica, 
reafirma a amizade que sempre uniu nossos poi
ses. Vem ele substituir o Convenio de lnterc6mbio 
Cultural, firmado entre nossos Governos em 1941, 
c que ja niio correspondia as novas necessidades 
ditadas pela realidade presente. 

E~se novo ato vira niio s6 regular, mas tambem 
permitir que se desenvolva, de modo harmonica 
e dinamico, o fluxo de atividades culturais entre 
os nossos poises. Para tanto, preve o estabeleci
mer.to de mecanismos que estimulariio a cria~iio 
ou desenvolvimento de centres de estudo e difu
siio das respectivas linguas e culturas, bem co
mo estipula facilidades para o interc6mbio de 
estudantes, professores e profisisonais, ao esta
tuir, entre outras medidas, a plena validade re
ciproca dos diplomas e titulos obtidos em ambos 
os poises, respeitadas obviamente as formalido
des legais de coda parte contratante. 

Niio menos importantes sao as cl6usulos que se 
rcferem ao intercambio cientifico, tanto de pes
soas, quanto de equipamento. Nesse campo, me
rece registro o fato de estar sendo negociad9 

Palacio 

acordo especffico entre os 6rgiios competentes 
em ciencia e tecnologia nos dois poises. Nem des
curou o acordo de prever a intensifica~ao das re
la~6es entre os dais poises, em campos como a 
iiteratura, as artes e o cinema. Nesse ultimo, en
fase especial e dodo a troca de documentaries 
de car6ter cultural e didatico que permitirao o 
melhor conhecimento recfproco de nossos povos. 
Nesse campo, de grande importancia sera o des
dobramento que venhamos a dar aos itens refe
rentes ao radio e a televisiio. 

Cabe, finalmente, ressaltar que o conven1o que 
ora completamos juridicamente, com a troca dos 
instrumentos de ratifica~ao, nao se limite a de· 
clarar os campos em que a coopera~iio e mais de
sejavel ou necessaria. Estabelece tambem os me
canismos para que os nossos Governos velem por 
sua fiel implementa~iio, ao criar a Comissao Cul
tural Brasil-Chile, cujas reuni6es deveriio realizar
se a coda dois anos. 

Senhor Embaixador, 

Tanto o Brasil quanta o Chile, como poises em 
desenvolvimento, aspiram transformar suas socie
dades, ao mesmo tempo que buscam modificar os 
aspectos do ordenamento internacional que to
lhem seu progresso. Nesse contexto, a cultura e 
a ciencia tem papel primordial para assegurar o 
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desenvolvi menta autonomo. Par isso, a cooperc· 
~Cia que almeiamos - e da qual o presente con
venia e marco significative - deve basear-se na 
reciprocidade e no interesse mutua. A troca de 
conhecimentos te6ricos ou de experiencias prat:
cas, que dela resultar, sera importante elemento 
do afirma~ao que buscamos no plano internacio
nal e da obten~ao de padroes de bem-estar e 
criatividade que queremos para nossos povos. 

DISCURSO DO EMBAIXADOR 

Excelentissimo Senhor Ministro, 

Senhores Embaixadore5 e Colegas, 

Ao assumir o carao de Embaixador no Brasil, em 
setembro de 1976, encontrei, entre os varios 
o5suntos destinados ao incremento de nossas re
la~oes, o estudo de um novo Convenio Cultural 
entre o Chile e o Brasil, negocia~ao que a Missao 
par mim chefiada deu especial relev6ncia. Assim, 
a 23 de dezembro daquele mesmo ana, tive a sa
tisfa~ao de firmar, juntamente com o Senhor Mi
nistro, o Convenio de Coopera~ao Cultural e Cien-
1 ifica entre ambos os poises, o que foi possivel 
gra~as a boa vontade demonstrada a todo mo
menta pelas duos partes. 

Hoje, a menos de dais anos daquela so\enidade, 
tenho a honra e a satisfa~ao de estar novamente 
neste gabinete ministerial para a troco dos ins
trumentos de rotifica~ao do referido Convenio, 
completando desta manei ra to do o seu process a 
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para que, depois deste acontecimento, m1c1e suo 
vigencia, conforme os termos de seu Artigo XVI. 

lndubitavelmente, um acontecimento important~ 
nos rela~oes amistosas e sempre crescente de 
nossos dais poises. Estas, que compreendem nume
rosos aspectos, se verao fortalecidas com a maior 
vincula~ao que o Convenio, que hoje dinamizamos 
com os instrumentos de ratifica~ao, dora no cam
po do cultura. 

E atraves do interc6mbio comercial que os povos 
se identificam e se complementam, compartilhan
do os bens do cultura, os quais sao, no verdade, 
o principia do riqueza das na~oes, de seu desen
volvimento e do felicidode de seus povos. 

Par isto, o Convenio de Coopera~ao Cultural e 
Cientifica entre o Chile e o Brasil est a destinado 
a converter-se numa alovanca poderosa a servi~o 
de ambos OS poises, com beneficios mutuos. Per
mitira uma moior integro~ao espiritual. Profes
sores, estudantes, cientistas, artistas e intelec
tuais em geral serao os novas emboixadores para 
lcvor de um pais oo outro o que existir de melhor 
no seu acervo cultural. trocando experiancias e 
expressoes daquela for~a que, como um rio volu· 
moso, avan~o impulsivamente pelas veias da alma 
de nossos povos. 

Termino estos polovros fozendo votos muito sin· 
ceros pelo exito desto novo jornodo que iniciomos. 
Obrigodo, Senhor Ministro, par dar-me esto opor
tunidode, que considero de g ronde transcenden
cia para o Chile e o Brasil. 
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a eleicao do 
' papa joao paulo II 

Declara~oes do Ministro de Estado das Rela~oes 
Exteriores, Antonio F. Azeredo do Silveira, a imprensa, em 
seu gabinete no Palacio ltamoraty de Brasilia, 
em 16 de outubro de 1978. 

DECLARA(OES DO MINISTRO 

Pergunta - Como o Senhor ve a elei~iio do novo 
Papa? 

Resposta - E o primeiro Papa estrangeiro em 500 
onos. 0 ultimo foi Adriano VI, em 1522. E o Papa 
mais jovem no ultimo seculo, com 58 anos. 

Ccmo catolico so posso ter posi~oes positivas em 
rela~Cio a escolha de um Papa. Nao sou catolico 
beato, mas sou catolico. Nao tenho o menor 
constrangimento de dize-lo. De modo que, real
mente, recebo com respeito e procuro interpretar 
de forma muito positiva. 

Pergunta - Foi uma surpresa? 

Resposta - Acho que sim. Embora eu tenha lido 
comentario ha dois ou tres dias, feito no Corrieri 
de La Sera por um grande especialista, um vati
canista, que se chama De Santis. Ele fez umo 
previsao no sentido de que se fosse um Papa 
estrangeiro, esse seria o cardeal que teria mais 
chance de ser eleito. E curiosa. Estou dizendo 
porque e um colega de voces que fez essa previ 
soo muito sinqular, mas que afinal deu certo. 
Acredito seriamente que a elei~ao de Joao Paulo 
II teve um grande sentido para a lgreja Cat61ica 
e talvez a sua propria morte tambem tenha esse 
grande sentido. Vivemos um momenta em nossas 
vidas, com tantas pressoes e contrapressoes que 
a~ vezes esse problema do medita~ao sabre a 

morte nao chega nem sequer a se colocar diante 
de nos mesmos. Mas acho que, quando um Papa 
6 escolhido, a gente sempre reconhece a trans
cedencia de sua elei~ao. Acho que Joao Paulo I 
deixara sua marco no lgreja, porque, inclusive, 
a suo morte prematura foi uma moneiro de im· 
primir umo for~o maior a essa marco. 

Pergunta - 0 Senhor c:onhec:e alguma ·:oisa den
fro da lgreja sobre esse novo Papa? 

Resposta - Nao. Ele obedece a caracteristica de 
ser um pastor, embora ele fa~a parte de duos ou 
tres congrega~oes do Vaticano. Quer dizer, embo
ra ele fa~a seu pastorado no Cracovia, ele e um 
Papa que participa de duos ou tres congrega~oes 
tambem, mas nao posso repetir agora porque nao 
me lembro do nome delas. Mas isto quer dizer 
que ele tem seguido um trabalho bastante apro
ximado do Curia Romano, do qual ele nao e mem
hro, mas comparece regularmente as reunioes; 
tem contato com elas. 

Pergunta - Sua elei~iio niio signific:aria a esc:olha 
de um Papa pastoral, em c:ontinua~iio a Joiio 
Paulo I? 

Resposta- Acho que a lgreja buscou um condidato 
predominantemente pastoral, mas com certo co
nhecimento do mecanisme do lgreja Cat61ica, que 
tem que ter suas institui~oes. H6 pessoas que fa
lam das institui~oes catolicas quase como se tra
tassem de uma multinacional. Confesso que quan
do ou~o isso fico, como cat61ico, um pouco cho-
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cado. Mas compreendo perfeitamente, pois vive
mos num mundo de desafios e porque niio haver 
desafios tambem dentro do Vaticano? Agora, acho 
que a escolha que trouxe essa marco, quer dizer, 
6 urn sucessor do Cardeal Luciani, urn homem que 
trouxe, depois de urn pontificado como o de 
Paulo VI - que eu conheci bastante intimamente 
- urn pontificado sofrido para manter a unidade 
dentro da lgreja Catolica. Urn Papa que, com seu 
sorriso, com a sua capacidade de comunica~iio, 
p6de em poucos dias indicar certas linhas que, 
creio daqui por diante serao seguidas. E vern de
pais dele uma personalidade muito interessante; 
ele e urn cardeal de muitos matizes, e urn cardeal 
que soube resistir as pressoes contra a lgreja 
Catolica; ao mesmo tempo e urn cardeal que niio 
se radicalizou em posi~oes extremas; e conside
rado mais moderado que o Cardeal Wyzinsky, 
que e o outro cardeal polones. A Polonia e urn 
pais extremamente catolico. Tenho a impressao 
de que sera urn Papa muito habituado a resistir 
a pressoes; muito habituado a considerar que o 
sentido evangelico da lgreja tern urn alto signifi
cado para o ser humano, e, ao mesmo tempo urn 
Papa que conhece perfeitamente os problemas 
de sua area. 

Pergunta - Como o Senhor interpreta a decisiio 
do novo Papa de escolher o nome de Joiio 
Paulo II? 

Resposta - Acho que ele pretende ser urn conti
nuador desses caminhos que come~aram a ser 
obertos por Joao Paulo I e que sao os caminhos 
da comunica~iio de urn periodo menos tenso das 
rela~oes dentro da propria lgreja Catolica •3 da 
lgreja Catolica em rela~ao a politico ecumenica 
do proprio Vaticano, do seu relacionamento com 
outras fes e tambem de sua capacidade de pro· 
curar fazer-se entender coda vez com maior inti· 
midade com o proprio povo catolico. 

Pergunta - 0 fato de ter sido escolhido um Papa 
niio-italiano significa UITfa mudan~a dentro cia 
lgreja? 

Resposta - Acho que alguma mudan~a deve exis
tir. 0 simples fato de adotar-se urn Papa nao
italiano ja e uma certa mudan~a. Mas devo dizer 
que o cardeal de Crac6via e urn homem que fala 
urn italiano quase sem sotaque. Os poloneses, 
como os brasileiros, como tern uma lingua muito 
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singular, aprendem com muita facilidade linguas 
estrangeiras. 

Pergunta - Ministro como o Senhor recebeu a 
aprova~iio dessa nova lei norte-americana sobre 
energia? 

Resposta - Esta lei americana que foi aprovado 
noo e a que tern muito efeito externo. A lei que 
tern efeitos externos ja foi aprovada ha mais ou 
menos urn mes. Tenho a impressao que a lei que 
acaba de ser aprovada e mais uma lei de eco
nomic de energia nos Estados Unidos. Sabem que 
os Estados Unidos consomem urn ter~o da ener
gia consumida pelo mundo. Dentro do espectro 
da crise energetica os poises mais ligados aos 
Estados Unidos, os poises ocidentais e industria
lizados tern sempre feito pressoes sobre os Esta
dos Unidos no sentido de que medidas de econo
mic de combustive! sejam adotadas. Porque de 
fato, se OS Estados Unidos noo adotarem urn 
pouco de economia e muito dificil chegar-se a 
pre~os razoaveis; e muito diffcil ter uma maior 
preserva~oo das reservas de energia; o ritmo do 
proprio desenvolvimento de novas fontes de ener
gia fica muito abalado pela voracidade do mer
coda norte-americana. E quando falo em voraci
dade nao estou dando um adjetivo pejorative 
porque noo ha pais que tenha mais voracidade 
cle consume que o Brasil. 0 Brasil crescera den
tro de um modelo que vai se parecer muito como 
t> dos Estados Unidos. Portanto, isto nao e ne
nhuma crftica aos EUA. E porque tambem temos 
muita voracidade de consume. Somos obrigados 
muitas vezes a limitar as nossas importa~oes nao 
porque a gente queira, mas porque a gente noo 
tern com? ~agar. 0 Brasil gostaria de importar 
de 100 bilhoes de dolores, que a indo progredirfa
mos a um ritmo muito maior. Mas era preciso 
6sta~ produzindo internamente mais que vinte ve
zes 1sto e era prE>ciso tambem estar vendendo 
mais aue isto para pagar as importa~oes e saldar 
seus debitos. 

Pergunta - Ministro, como ve a decisiio dos EUA 
de retirar os texteis das negocia~iies do GATT? 

Resposta - 0 que acontece e que OS EUA nao vao 
rirar completamente. 0 meu entendimento e quo 
noo vai considerar no pacote. Os EUA fazem isso 
porque sao um mercado tao essencial que, de uma 
certa maneira, procuram ditar o comportamento 
dos outros. Nos reagimos, procuramos negociar, 
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fazemos uma contrapressao, em que nos somes 
obrigados a ter o apoio de outros poises em de
senvolvimento e ai procuramos conseguir o pa
cote que nos seja o mais favoravel possivel. lsso 
nao quer dizer que seja um elogio ou que 0 pais 
tenha direito de fazer isso. Mas trata-se de um 
jogo normal. No Brasil se critica muito, as vezes, 
uma industria brasileira dizendo que o pre~o do 
tecido e muito maier, que recebe subsidio. Niio 
e bern isso, nosso subsidio, por exemplo, para te
cidos de algodao, e conseqii€mcia do subsidio 
americana a algodoo americana. 0 nosso algo 
dao, ja de saida, custa 38 por cento mais caro. 
Entiio, se nos noo ajudarmos nossos industriais de 
alguma maneira, eles niio teroo capacidade de 
exporter, porque os poises industrializados subsi
Oiam na tonte OS prOdUtOS primaries, porque SOO 
esses produtos que recebem uma competi~oo a 
nivel de produtividade econ6mica mais forte, das 
zonas menos desenvolvidas. Realmente, os produ
tos agricolas europeus e americanos se niio rece
bessem prote~Cio, os mercados seriam ideais para 
nos, porque ai, por maior produtividade que eles 
tenham, eles niio conseguem ter pre~os dos nos
sos niveis. Entao, e importante que a opinioo pu
blica no Brasil compreenda essas coisas e se 
conscientize; nos nao fazemos nada de absurdo. 
Nos fazemos aquilo que nao podemos deixar de 

fozer. Depois, outra coisa que e muito importan
te nos poises industrializados e que eles tern di
nheiro a pre~os muito baratos. Se qualquer pro
dutor brasileiro, ou nos mesmos, que somos ape
nos individuos, se temos que fazer casas para 
nabita~iio propria, se tivessemos dinheiro abun
dante a 6 ou 5 por cento, nos nao teriamos ne
nhum problema. Mas acontece que nos nao temos. 
Nos poises que se desenvolvem e onde os recursos 
de lnve~tlmento sao importantissimos, 0 dinheiro 
e uma das mercadorias mais caros que existem. 
Entao, esse subsidio invisivel nos poises indus
trializados come~ou a desaparecer no memento 
em que os poises pobres compreenderam que 
olem do restri~iio quantitativa, que e a arma do 
pobre, impedir a entrada de mercadoria noo 
custa nada. Agora, depois nos descobrimos: oo; 
poises em desenvolvimento descobriram que ou· 
tra coisa que eles podiam fazer era nao cobrar 
impastos. Embora isso represente um sacrificio 
global para o pais, porque embora um setor noo 
pague imposto, outro pogo. A m6quina tern que 
andar. E e mais foci! que criar dinheiro. Entiio 
eu acho que essa visao que h6 uma !uta de sub
sidio, contra subsfdio, apenas de natureza dife
rente, devia ser conscientizada nos poises em de
senvolvimento, para eles compreenderem os tipos 
de politico que eles tern adotado. 
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o brasil na XX conferencia geral da . 
unesco, em pans 

Discurso do Ministro da Educa~iio e Cultura, Euro Brandiio, 
em 28 de outubro de 1978, em Paris, por ocasiiio 

da XX Conferencia Geral da UNESCO. 

Senhor Presidente 

Sejam minhas primeiras palavras de cumprimen
tos pela elei~iio de Vossa Excelencia, e de reafir· 
rr.a~iio de nossa confian~a no exito dos trabalhos 
do XX Sessiio da Conferencia Geral do UNESCO 
em favor do progresso cientifico, cultural e edll· 
cacional de todos os povos. 

A Delega~ao do Brasil comparece a esta reuniao 
com o mesmo espfrito de colabora~ao que carac· 
rerizou sua participa~ao no XIX Sessiio da Con· 
ferencia em Nairobi. Aqui estamos para samar 
Esfor~os na busca de caminhos que conduzam o 
forma~ao do homem integral, mais bem capaci
tado para servir aqueles que necessitam de um 
proficuo trabalho para aperfei~oar a sociedade 
em que vivem, para a dignifica~iio do ser humano. 

Preliminarmente, cabe·me constatar, com regozi· 
jo, a coincidenia dos grandes objetivos do UNESCO 
com os de nossas politicos cultural e educacional. 
0 fortalecimento do educa~ao e do cultura como 
instrumentos basicos do desenvolvimento - im· 
prescindivel a forma~ao integral do homem em 
nossos poises - constitui poderoso estfmulo para 
os poises em desenvolvimento, cujas popula~oes 

aspiram a uma melhoria qualitative de vida. 

Nessa linha de ideias inquieta-nos a pulveriza~ao 
de recursos do Organiza~ao, que reduz o impacto 
das atividades programadas, por mais simples qu~ 
sejam as contribui~oes oferecidas por nossos poi
ses individualmente. Urge encontrar solu~ao para 
este problema fundamental. 

Tambem preocupa a Delega~ao do Brasil o incre
mento dos custos indiretos, especialmente aque
les relativos a pessoal. Compreendemos e aceita
mos o fate de que, em educa~ao, os custos mais 
elevados sao geralmente os de remunera~ao. Jul
gamos, porem, necessaria uma cuidadosa reava
lia~ao de tais despesas, com vistas a obten~ao 
de uma adequada rela~ao custojbeneficio. Res
saltamos assim nosso desejo de ver a UNESCO 
sempre mais eficiente e respondendo melhor os 
r.ecessidades dos paises-membros. 

E igualmente com justificada satisfa~ao que ve
mos expressa, a preocupa~ao do UNESCO pela 
Educa~ao no Meio Rural, pelo atendimento ao Ex
cepcional, pela Educa~ao Tecnica e Profissional 
e pela Educa~ao do Adulto, sem descurar dos de
mais problemas educacionais. 

Tal diretriz coincide perfeitamente com a posi~ao 
brasileira, pois sentimos a necessidade premente 
de conferir enfase especial a essas areas. Nesse 
sentido, vimos desenvolvendo um conjunto de ati· 
vidades especfficas em busca de solu~6es apro
priadas para os problemas enunciados, com par
ticular emper.:10 no da Educa~ao no Meio Rural, 
no ambito global do forma~ao do homem para 
vida. 

0 Brasil, atraves do "Servi~o Nacional de Apren
dizogem Rural" vern procurondo proporcionar ao 
trabalhador do campo, ao lado de sua forma~oo 
educativa, a estrutura tecnica de que necessita 
pro seu desenvolvimento integral. Somente em 
1977 esse programa ministrou treinamento a 
250.000 trabalhadores rurais. 
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Para atender as necessidades de educa~ao rural 
em todo o Nordeste do Brasil, estamos implemen
tando um programa que esperamos venha a con
tar com o apoio do Banco Mundial. Trata-se, com 
efeito, de programa pioneiro em nosso Pais, e 
que integrara a Educa~ao no quadro mais abran
gente do desenvolvimento rural como um todo, 
enfrentando, entre outros, os problemas parole
los de saude, emprego e odequada utiliza~ao de 
tecnicas agrfcolas. 

Posteriormente, a experiencia que desse progra
ma adquirir sera transferida a outras regioes do 
Pais. Temos nos colocado a disposi~ao do UNESCO 
para que esta possa acompanha-la e, onde for o 
coso, apoiar-nos nessa atividade, pois ocredita
mos seja de interesse para outros poises com 
necessidades semelhantes, tanto no America Lati
na como no Africa e no Asia. 

0 Brasil, compreendendo o papel relevante no 
integra~ao regional atraves do intercombio cul
tural, tem procurado intensificar os programas 
ja existentes com os poises irmaos do continente. 
Assim, cerca de tras mil vagas em curses de gra
dua~ao sao oferecidas anualmente a estudantes
convenio latino-americanos em todas as areas de 
ensino universitario. 

Alias, nesse sentido e com o co-patrocfnio no 
UNESCO, realizar-se-a, no perfodo de 6 a 10 de 
novembro proximo, em Brasilia, uma "Reuniao 
Tecnica sabre a Metodologio de Planejamento do 
Educo~ao para o Desenvolvimento lntegrado das 
Areas Rurais", do qual participarao poises ofri
canos e latino-americanos, e que se poderia con
siderar como um primeiro passe a analise con
junta de tal problema. 

A qualifica~ao profisisonal do mcio-de-obro, que 
constitui problema fundamental para qualquer 
na~ao em desenvolvimento, vem exigindo do Bra
sil esfor~os significativos e solu~oes pr6prias. 0 
Sistema Nocional de Formo~ao de Mao-de-Obro, 
que coordeno a atua~ao do Governo e do inicia
tiva privada neste setor, treinou, apenos em 
1977, 3.330.000 trabalhadores nos romos do in
dustria, do comercio e do agriculture. 0 Brasil 
dispoe-se a compartilhar com outros poises em 
desenvolvimento sua experiencia nesta area. 

Aindo dentro desse contexte - e of ja incluida a 
preocupa~ao com a profissionoliza~ao dos res-
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pectivos beneficiaries - cobe citor as novas opor· 
tunidades que se oferecem ao treinomento do:; 
professores, pela oferta de curses por correspon
dencia. Pela televisao e pelo radio, sao transmi
tidas as diversos regioes do pais aulas que en
o!obom tanto os programos das quatro primeiras 
series do primeiro grau, quanta os das outras qua-
1 ro subseqiientes, que completam o ciclo basi co. 
Tambem o ensino media e hoje no Brasil tronsmi
rido pela televisao, com o acompanhamento de 
jornais. Trata-se do conjuga~ao de esfor~os de en· 
tidade governamental com rede privada de tele
visao. 

Outro campo de atua~ao a que o Brasil se vem 
dedicando e o do educa~ao pre-escolar. E reco
nhecida a importoncia de uma oten~ao odequada 
a crian~a nessa faixa etaria, preparondo-a para 
a escola regular, e permitindo assim a elimina
~ao, ou pelo menos uma diminui~ao de repeten· 
cia, e, de certa forma, do evasao. Cabe assim o 
estfmulo do UNESCO, atraves de suas programa· 
~oes, para uma participa~ao crescente dos poises 
e para obten~ao de melhores resultados nessa 
eire a. 

Movida pelo espirito de conservo~ao do patrimo 
nio cultural do humanidade, tem-se empenhado 
u UNESCO, desde a sua cria~ao, no salvaguarda 
dos monumentos e sitios artisticos e hist6ricos, 
em distintas regioes do mundo. Ao Brasil, que em 
1977 ratificou e promulgou a Conven~ao para a 
Prote~ao do Patrimonio Cultural, vem prestando 
a Organiza~ao valiosa assistencia nesse dominic, 
com recursos e peritos nos obros de conserva~ao 
realizadas em diversos cidades hist6ricas brasi
leiras, tais como Ouro Prete, Parati e Sao Luis. Em 
1977 e 1978 empregou o Brasil cerco de 10 mi
lhoes de dolores no programa de conserva~ao de 
seu patrimonio historico e se propoe e dispender 
recursos do ordem de 70 milhoes de dolores nos 
proximos cinco anos. Coloca o Brasil a disposi~oo 
dos poises amigos a experiencia ja conquistada 
nesse setor prioritario, ao mesmo tempo em qu~ 
espera continuer a receber assistencia tecnico 
para a forma~ao e aperfei~oamento de restau
radores de bens culturois. 

Outra preocupa~ao de nosso pais tem sido a de 
difundir a cultura. 0 Ministerio do Educa~ao vem 
promovendo programas dirigidos nesse sentido, 
dentro de cinco campos de atua~ao - apoio or 
tfstico e a criatividade cultural, intensifica~ao 
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das promo~oes culturais, forma~ao do artista, fa
cilita~ao ao acesso aos instrr.Jmentos e materiais 
cl~ arte, bem como a constru~ao e adequo~ao de 
ambiente de atua~ao artistica - para os quais 
toram alocados recursos de cerca de dez milhoos 
de dolores. 

Para citar apenas o que tem participa~ao do 
UNESCO, refiro-me ao "Centro de Criatividade de 
Brasilia", que ha um ano iniciou suas atividade~, 
ja tendo proporcionado cursos de artes plasticas, 
cinema, fotografias, teatro e dan~a a juventucJe 
de Brasilia e o "Projeto de Educa~ao Ambiental 
oa Ceilandia", pelo qual vem sendo desenvolvida 
uma campanha ecologica de maneira sistema
tica junto a uma popula~ao de cerca de qua
renta mil crian~as e adolescentes e dez mil 
adultos, em cidade de rapido crescimento nos ar
redores de Brasilia. Em ambito muito maior, evi
dencia-se a preocupa~ao do Governo brasileiro 
que ja criou para tao importante materia um or
gao de ambito nacional especifico; a Secretaria 
Especial do Meio Ambiente, do Ministerio do In
terior. 

No enorme esfor~o que os poises em desenvolvi
mento empreendem em busca de um progresso 
efetivo em proveito do homem e a educa~ao um 
dos principais instrumentos e nela a UNESCO vem 
desenvolvendo uma atua~ao de fundamental irn· 
portancia, favorecendo o melhoramento dos siste· 
mas educacionais no mundo inteiro e estimulando 
o aumento das quotas or~amentarias destinadas 
a esse fim, em coda pais. 

Contudo, muito resta ainda a fazer para que se 
torne efetivo o proposito de universaliza~ao do 
ensino, no seu grau fundamental e alargando e 
disciplinando o fluxo dos outros graus. A Cam
panha Mundial de Alfabetiza~ao nao alcan~ou, 
ainda, os resultados que a UNESCO esperava. A 
taxa de crescimento do popula~ao continua, em 
muitas areas, a superar a taxa de alfabetiza~ao. 
Os progresses realizados na America Latina e, 
e~pecialmente, no Brasil, sao, certamente, dos 
mais encorajadores, mas e indispensavel e da 
maior urgencia, que possa a UNESCO obter, para 
a sua campanha, recursos em maior escala. 

Esfor~o ponderavel concentra-se nos ultimos anos, 
em nosso pais, na erradica~ao do analfabetismo. 
Neste setor o Brasil, atraves das atividades do 
MOBRAL - Movimento Brasileiro de Alfabetiza-

coo - tem adquirido uma expenencw relevante. 
Em oito anos de atua~oo, o MOBRAL alfabetizou 
n911.430 pessoas na totalidade dos 3.853 mu
nicipios brasileiros, reduzindo assim o indice de 
onalfabetismo de 33% em 1970 a 14% no me
mento atual. E importante o esfor~o que se rea
lize para dar o apoio ao recem-alfabetizado, por 
meio de convivencio social e centres culturois 
adequodos, prosseguimento de cursos e apoio oo 
t•einamento para o trabalho e na condu~ao o 
oportunidade de servi~o. Cresce substancialmen
te, ano a ano, a pauta de investimento na educa
~ao em todas as areas governamentais: Federal, 
Estaduais e Municipais. 

Mas e principalmente nos areas do ensino regu
lar que essa dedica~ao se acentua. No primeiro 
grau, cerca de 80% das nossas crian~as de 7 a 
14 anos ou seja, 18 milhoes, frequentam a esco
la; no 2. 0 grau, ao mesmo tempo em que vimos 
implantando o ensino profissionalizante e a edu
ca~ao para o trabalho, as matriculas cresceram 
aceleradamente, e somam hoje mais de dois mi· 
lhiies de alunos; quanta ao ensino superior, al· 
can~a atualmente perto de 1 . 2 milhoes de es
tudontes. 

Somas significativas sao dispendidas em progra
mas especiais. Assim, o Fundo de Apoio Social 
(FA$) criado para ajudar administra~iies locais e 
entidades privadas no desenvolvimento de suas 
a~oes de educa~ao, culturo e esporte, abrange 
para um programa de tres anos, oitocentos m:
lhoes de dolores, principalmente em constru~oes 
escolares. 

0 programa de "Credito Educative", que instituiu 
bolsas restituiveis para o estudante de nivel su· 
perior, nos modalidades de "pagamento de anui
dades" e "recursos para manuten~ao", apresenta 
como beneficiaries simultaneos mais de 300 mil 
alunos, com aplica~oes anuais crescentes qu'3 
atingiram em 1977, recursos equivalentes a 140 
milhoes de dolores. 

0 atendimento ao estudante carente vem sendo 
de aten~ao prioritaria. 0 nosso programa de me
renda escolar serve hoje gratuitamente 20 mi
lhoes de refei~iies diarias em todo o pais; tam
bern gratuitamente distribuimos anualmente 20 
milhoes de livros aos estudantes do primeiro 
grau. Esta-se iniciando a implanta~ao de outra ati
vidade pioneira: "Programa de Promo~ao Educa 
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tiva do Menor". Trata-se de nova modalidade de 
ensino voltada para as crian~as do periferia das 
grandes cidades que nao tem condi~oes de rece
ber cuidados de suas familias e sao obrigadas a 
sair a rua para procurar trabalho. 

Nos campos do educa~ae; fisica e des desportos 
nao e menor o nosso empenho. Foram emprega
dos cerca de 25 milhoes de dolores de recursos 
do proprio Governo Federal no constru~ao de gi
ncisios, quadras esportivas, piscinas, e no treina
mento de pessoal. Ficamos satisfeitos em verifi
car o empenho do UNESCO nesta area, e com 
prazer anunciamos a nossa inten~ao de partici
par do "Fundo lnternacional para a Educa~ao 
Fisico e Desportos". 

Nao mencionamos todos esses fates sem justifi· 
cativas. Fazemo-lo para torn6-los conhecidos dos 
demais poises em desenvolvimento, e para dizer
lhes que estamos de portas abertas para que ve
nham compartilhar de nossas experiencias, mui
tas das quais, parece-nos, poderao ser-lhes uteis. 
Movidos per esse desejo de coopera~ao e com 
intuito de ampliar os caminhos que ja abrimos 
e de encontrar novas sendas que nos levem ao 
objetivo comum de oferecer uma vida melhor ao 
homem e que participamos desta XX Sessao do 
Conferencia do UNESCO. 

Fizemos sentir nosso inconformismo com a insu
ficiencia des recursos que sao disponiveis o 
UNESCO para as tarefas que lhe incumbem em 
seu vasto caminho de responsabilidade. Nao des
conhecemos, entretanto, que coda pais e respon
savel pela parcela fundamental do esfor~o indis
pensavel a solu~ao de seus proprios problemas. 
0 Brasil, consciente desta obriga~ao, procura, 
com os meios que lhe sao disponiveis, encontrar 
suas proprias solu~oes. Nisto, acreditamos, nao 
somes exce~ao. 

Nao podemos, porem, deixar de reconhecer que 
a obra e gi~antesca, e a coopera~ao internacional 
e imprescindfvel para que alcancemos mais cede 
os objetivos a que todos nos propomos. 

Nao desconhecemos tampouco as dificuldades 
economico-financeiras que atravessa a comun:
dade das na~6es. Tais obstaculos, porem, sao 
maiores para os poises mais pobres, exatamente 
aqueles onde a cria~ao de uma mais perfeita e 
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mais ampla infra-estrutura economico-social exi
ge maiores investimentos. 

Em conseqiiencia, num mundo coda dia m01s ln
terdependente, espera-se o apoio daqueles eco
nomica e financeiramente mais fortes aos mais 
fracos, especialmente nos foros multilaterais, 
dentre os quais a UNESCO se sobressa i pel a sua 
ampla gama de atividade. 

Senhor Presidente, Senhores Delegados, 

A UNESCO destaca-se par ser a responsavel es
pecifica pela plena realiza~ao do homem - o 
desiderate de todo o esfor~o conjunto das Na
~oes Unidas em busca do paz e do progresso. 
Uma etapa imediata no caminho para se alcan
~ar este resultado e a instaura~ao de uma Nova 
Ordem Economica lnternacional, que vise a um 
equilibria mais justo e a harmonia entre as Na
~oes e que seja aberta ao progresso social e cul
tural do humanidade. 

A UNESCO podera prestar valiosa colabora~ao 
para que se formulem politicos que convirjam 
para esses fins, bem como para criar e aperfei
~oar instrumentos que tornem tais politicos efe
tivamente operativas_ 

Mais e mais, portanto, deve a Organiza~ao preo· 
cupar-se com o aspecto funcional de sua progra
ma~ao, fazendo com que suas atividades se re
forcem mutuamente no dire~ao indicada. 

No momenta atual, um dos grandes problemas 
que enfrenta a comunidade internacional e o de 
que as disparidades de conhecimento cientifico 
e tecnologico, e de meios de acesso ao seu pro
gresso, contribuam para acentuar ainda mais o 
distoncia que separa as Na~oes mais desenvol
vidas das menos desenvolvidas. A UNESCO dev~ 
dar total prioridade as a~oes que permitam cor· 
rigi r essa situa~ao. 

Entre as medidas a serem adotadas, tem, obvia
mente, Iugar preponderante aquelas que se de>
tinem a facilitar a transferencia desses conhe
cimentos cientfficos e tecnologicos. Mas a 
UNESCO tem condi~6es especiais para estimular 
duos outras linhas de a~ao, nao menos promisso
ras: a coopera~ao horizontal entre poises em de
senvolvimento, e o estimulo a cria~ao end6ge
na de tecnologias. 
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0 Brasil, que possui uma expenenc10 adquirida 
nesse dominic e vem procurando amplia-la e di
versifica-la, esta pronto a colaborar com outros 
poises e com a UNESCO na sua difusoo. 

lgualmente, acolhe de bam grado a coopera~oo 
de outros poises que possuam experi€mcia seme
lhante. Propoe, pois, a UNESCO e aos seus Esta
dos Membros, estudar em conjunto as maneiras 
mais eficazes de realizar esse esfor~o comum. Ao 
mesmo tempo, convida a UNESCO a dar seu apoio 
aos esfor~os multilaterais nesse sentido. A esse 
respeito, resalta a contribui~oo que podera pres
tar a Conferencia das Na~oes Unidas sabre a 
Aplica~ao da Ciencia e da Tecnologia ao Desen
volvimento, a realizar-se em Viena, em 1979. 

0 Brasil se esfor~ara para que novas linhas pro
gram6ticas sejam fixadas no transcorrer desta 
XX Sessao da Conferencia Geral, com vistas ao 
aumento da eficiencia do Secretariado nos tra
balhos em favor da constru~ao de uma ordem 

social mais justa e que corresponda aos anseics 
dos povos em desenvolvimento. 

Foi com satisfa~oo que tomamos conhecimento e 
opoiamos a resolu~oo do Conselho Executive, que 
elogia as atividades da UNESCO, desenvolvidas no 
bienio que ora se encerra. Congratulamo-nos par· 
ticularmente com o Senhor Diretor Geral, Profes
sor Amadou-Mahtar M'Bow, pelo labor proffcuo 
que vem desenvolvendo a frente desse Organismo 
e pela maneira decisiva com que ele tem contri
buido para manter o espirito de coopera~ao indis
pensavel a plena realiza~ao de seus objetivos. 

Falamos em portugues, porque e uma lingua j6 
falada par cerca de duzentos milhoes de habitan
tes nos diversas regioes do mundo, o que a coloca 
no sexto Iugar entre os principais idiomas. Assim, 
esperamos ve-la incluida 0 mais cedo possivel 
como lingua oficial do UNESCO, como testemu
nho da importoncia politico e cultural dos poises 
lus6fonos, no concerto das na~oes. 
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azeredo da silveira defende 
universaliza<(ao da polftica externa 

brasileira 
Entrevista exclusiva concedida ao Jornal do Brasil, 
em 24 de dezembro de 1978, pelo Ministro das 
Rela~oes Exteriares, Azeredo da Silveira. 

ENTREVIST A AO JORNAL DO BRASIL 

0 Chanceler Azeredo da Silveira defendeu, ontem, 
a necessidade da universaliza~oo do politico ex
terior brasileira, citando o estabelecimento de re· 
la~oes diplom6ticas com o Vietno como urn passo 
a ser dado num futuro proximo. Em entrevista 
exclusive ao JORNAL DO BRASIL, ele pediu a ma
nuten~oo dos princfpios b6sicos da politico que 
executou no Governo Geisel e admitiu, pelo pri· 
meira vez, "trope~os aqui e ali" na execu~oo do 
Acordo Nuclear Brasii-Aiemanha. 

0 Ministro Silveira assegurou, ainca, que a fase 
desagrod6vel dos rela~oes entre o Brasil e os Es
tados Unidos j6 est6 em "franca melhoro", que 
0 di6Jogo entre OS dois poises e proticamente die
rio, mas advertiu que este entendimento deve 
ser amporado pelos princfpios do respeito mutuo 
e do noo ingerencio, pois "os Estodos Unidos sao 
umo na~ao industrial, com enorme capacidade de 
poder, mas isto noo lhes d6 0 direito de estorem 
sempre certos". 

universaliza~ao 

"No Governo Geisel - disse o Ministro - preten
c!eu-se, principolmente, dar umo configuro~oo 
otualizoda a politico externo brosileira ternan
do-a mois universal - no sentido ate de estobe
lecer rela~oes, se possivel, com todos os poises 
do mundo. Esta politico externa visava ao recc-

nhecimento de que a realidade internacional nao 
e criada por urn pais, singularmente. Quero dizer, 
certas distor~oes ideol6gicas podem levar urn 
pais a pensar que ele cria a realidade interna
cional, quando a realidade international e urn 
produto da soma de todas as realidades nacio
na is e de suas proje~oes extern as. Visava tam
bern 6 conscientiza~oo, no Brasil, de que uma po
litico externa noo e puramente inventorial." 

Assim, afirmou, "o Governo Geisel teve, acima de 
tudo, visao, e do coincidencia de ideias que tive 
com o Presidente nasceu uma forma de trabalhm 
muito intima e solid6ria que nos permitiu veneer 
obst6culos que as vezes pareciam extremamente 
dificeis. Esta politico externa foi a mais nacio
nal possfvel, tanto que noo foi uma das questoes 
discutidas na campanha eleitoral". 

F' - Quais foram esses obstciculos mais dificeis? 

R - Acho que nenhum dos passos que a meu ver 
eram indispens6veis para mostrar uma maior ma
turidade em materia de politico internacional dei
xou de ser criticado por alguns setores. A corre
~oo na nossa politico em rela~oo oo Oriente Pro
ximo e a Africa, imediotamente ocionada depois 
da posse do Presidente Geisel ... Eu acho que noo 
preciso dizer das criticos que suscitorom. 

P - 0 senhor disse que o Brasil deveria manteo: 
rela~oes com todo o mundo. E Cuba? 

R - Desejo que coda vez mais universalizemos a 
nossa politico. Acho perfeitomente rozo6vel que 
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o Brasil tenha rela~oes com pafses de regimes di
ferentes, mesmo no Continente. Nos, por exemplo, 
nunca poderfamos deixar de ter rela~oes com vi
zinhos nossos, fossem quais fossem os seus reg i
mes. Mas eu compreendo perfeitamente as reser
ves em rela~ao a Cuba, porque se Cuba nao atin
ge tao diretamente um pais como o Brasil, muito 
mais robusto em capacidade de digerir ideias, a 
a~ao que teve em alguns poises do Continente, 
mais vulner6veis, provoca uma grande resistfm
cio. Logo no inicio do Governo Geisel, houve um 
grande movimento no America Latina em favor 
de Cuba. E o Brasil se absteve par uma razao 
muito forte: assim permitirfamos uma melhor 
caracteriza~ao de outros poises. Mas eu tenho a 
impressao pessoal de que hoje h6 uma certa re
gressao no sentimento favor6vel a Cuba. Se hoje 
se repetisse aquele movimento de 74 j75 a favor 
de Cuba, Cuba teria menor apoio do que entac. 
Porque hoje j6 existem poises mais assustados 
com Cuba do que havia naquela epoca. 

P - Em que medida o processo de abertura inter· 
na facilitou ou dificultou a condu~iio da politica 
exterior? 

R - Evidentemente, a politico externo e a politico 
interna tern tempos politicos diferentes. Nao que
ro dizer com isto que a politico externa nao seja 
influenciada pela politico interna. Eu ache que o 
Presidente Geisel concordou comigo em muitas 
coisas porque ele sempre esteve dentro do seu 
programa de Governo e democratiza~ao do pais. 
As duos coisas, uma tern influencia sabre a ou
tra. Mas como as tempos - tempo no sentido do 
timing americana - sao diversos, foi passive! um 
planejamento de politico exterior que se casou 
perfeitamente com a abertura democr6tica. Pede 
ate ser que tenha antecedido um pouco este mo
vimento e tenha contribuido para que ele se des
se de forma mais vi6vel. Eu nao tenho a ilusao 
de que, por exemplo, a capacidade de um pais 
agiientar certas pressoes seja ilimitada, quer in
ternamente, quer externamente. 

P - Nesse contexto, como se deve encarar o pro
blema com os Estados Unidos? 

R - Nos tres primeiros anos do administra~ao 
Geisel houve enorme aproxima~ao entre os EUA e 
o Brasil - e de forma mais madura, baseada no 
reconhecimento de que os dois poises deveriam 

88 

em principia ser solidarios quanta a muitos fatos, 
mas que tinham o direito de discordar. No pro
pria discorddncia havia uma certa contribui~ao 
criadora, no sentido de que o Brasil era um pais 
em est6gio economico diferente do des Estados 
Unidos, com uma proje~ao internacional menor, 
evidentemente, mas importante no tercei ro mun
do, e que os EUA queriam se beneficiar desta for
ma de dar opiniao com clareza e franqueza. E 
nos tom6vamos, do lade brasileiro, com o mesmo 
sentido: os EUA sao uma grande na~ao industrial, 
com enorme capacidade de poder, mas isto nao 
lhe dava o direito de estor sempre certo. A pseu
do-superioridade moral de i.Jm pais avan~ado e 
muito discutivel, pais as grandes ondas obscuran
tistas que lavaram 0 mundo nos ultimas decadas. 
nc10 tiveram origem nos poises mais pobres. 

P - Quando come~aram as arestas? 

R - As arestas come~aram no campanha eleito
ral do Presidente Carter. Tenho impressao de que 
nao era um sintoma de menosprezo pelo Brasil. 
Ao contr6rio, era uma certa incapacidade de mu
dar de criterios. No fundo, o Partido Democrata 
adotava o mesmo principia do ex-Presidente Ni
xon, de que para onde vai o Brasil vai a America 
Latina - o que eu considero erro, e erro que o 
Brasil nao deve aceitar. Porque e uma transfe
rencio de responsabilidade sem transferencia de 
poder real. Eles devem ter chegado a conclusao, 
dentro do programa~ao de Carter, de que, se ele3 
conseguissem abalar o Brasil, estariam par cote
lise modificando toda a America Latina. Entao, 
come~aram a criar dificuldades. A forma de acio
nar imediatamente a posi~ao do Brasil foi a ida 
a Alemanha do Vice-Presidente Walter Mondale 
para tentar bloquear o Acordo Nuclear, e a vin· 
do aqui do Subsecretario de Estado, Warren 
Christopher, o que se deu logo no primeira sema
no do Presidente Carter. A meu ver, nao basta a 
gente ter respeito e nao intervir nos assuntos in
ternes de outros poises. A Carta do OEA e s6bia 
quando diz que um pais nao tem 0 direito de in
terferir nos assuntos internes e externos de ou
tros. Porque assuntos internes e externos, no mo
menta em que h6 uma opera~ao de coopera~ao 
internacional, se confundem, evidentemente. E 
ninguem tinha o direito de julgar aquila que o 
Brasil tinha feito. 0 Brasil tinha feito um ocor
do jurid icomente perfeito e acobado e nao se 
precisava ter sensibilidade especial para ver que 
est6vamos sendo alva de pressoes grandes. 
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P - Qual foi o significado real da renuncia dos 
Acordos Militares com os EUA? 

R - Fomos for~ados a denunci6-los. Se eles fos
sem Acordos muito operatives e uteis, nem a pro
voca~ao os teria abalado tanto. Mas tinham pou
ca operatividade e, alem disto, nos j6 tinhamos 
renunciado a toda a ajuda militar. Entao, o rela
torio contra o Brasil apresentado ao Congresso 
c.mericano foi urn ato politico gratuito - e estes 
geralmente sao OS piores atos que podem existir. 
Nenhum Acordo pode ser modificado, por dispo
si~ao interne. E precise acabar com isto. Os poi
ses poderosos tern que ter consciencia de que 
nao sao lmperios Romanos. Nao fazem leis inter
nos para todo o mundo. 

P - Este gesto esta consolidado? 

R - Eu espero que sim. Fa~o votos para que sim. 
Depois desta fase mais desagradavel, as rela~oes 
estao em franca melhora. 0 Brasil e os Estados 
Unido tiveram que examinar alguns problemcs 
juntos, por iniciativa americana. Temos mantido, 
sobre varies problemas, dialogo quase diario. 0 
Presidente Carter propos ate que fizessemos urn 
balan~o, pais por pais, em rela~ao a Africa, 0 

que nao se fez, mas que demonstra urn desejo de 
informa~ao reciproca muito grande. Nos recebe
mos, h6 poucos meses, todo urn grupo de plane
jamento de politico exterior dos EUA e eu encon
trei, devo dizer, urn espirito muito desejoso de 
dar conteudo a esta coopera~ao. 

P - As dificuldades economicas nacionais pode
riam conduzir a um realinhamento politico de de· 
pendencia com os Estados Unidos? 

R - Acho que nao. Sobre isto h6 muita fantasia 
- interessada, as vezes, e ingenue, em alguns 
casos. Os socios brasileiros em materia economi
ca sao empresarios. Nos nao temos nenhum po
cote estotal com os Estados Unidos. Pretendi es
tudar com o Kissinger a poss'rbilidade de fazer urn 
pacote estatal, mas isto e praticamente impossi
vel, porque quem domina OS Estados Unidos e 0 

empresario americana. Nao h6 nada de estatal, 
nem emprestimos. E a comunidade empresarial 
americana nao est6 zongado com o Brasil nem 
insatisfeita. Nao vejo como posse ser criado urn 
outro tipo de vinculo. Pode ser que haja gente 
tao inteligente que veja esta possibilidade. Eu 
nao. 

P - 0 esfo~o pela conquista de novos mercados 
j6 produziu algum efeito na balan~a comercial? 

R - Sem duvida. A propria estrutura do comer
cia brasileiro mudou. Este ano, por exemplo, tive
mos uma seca no Sui do pais e nao haver6 deficit 
grande no balan~a comercial porque o incremen
t{' das exporta~oes de produtos industrializados 
quase compensou a perda decorrente do seca. 

P - E com rela~iio aos novos mercados africanos? 

R - Nos tivemos na Africa urn crescimento de 
550% no nosso comercio, que passou a 14 bi
lhoes de dolores. Representamos uma op~ao im
portante para os africanos: nao queremos e se
quer temos a capacidade para criar vinculos de 
dependencia para eles. Quando fazemos a integra
~ao com urn pais industrializado ficamos muito 
orgulhosos de fazermos urn motor, urn pistom ... 
Mas, para o terceiro mundo, somos ·~xportadores 
de produtos acabados. Essa semana vendemos lo
comotivas para Mo~ambique, por exemplo. Nos 
exportamos vagoes, motoniveladoras, etc. E isto 
nao e absolutamente desprezfvel. 

p - A Asia ficou um pouco esquecida na sua ges
tao ... 

R - Por isso e que eu digo que agora e a vez 
do Asia. 

P - Neste programa da Asia o senhor inclui ll'ela
~oes com o Vietnam? 

R - Eu sou muito a favor disto. Acho que se de
via fazer. 

p - 0 reatamento China-EUA de alguma forma 
atrapalha os pianos brasileiros quanto ao merca
do chines? 

R - Pode sei que atrapalhe em algumas cois.a:. 
Por exemplo: os dois maiores produtores mundrors 
de soja sao os EUA e o Brasil. Em materia de 
soja, entao, os EUA podem sempre n.os atr.apa~har, 
ou nos atrapalharmos OS EUA. Enfrm, ha, arnda, 
tal desequilibrio entre as duos economics que 
provavelmente OS atrapalhados sejamos nos. Eu 
espero que a gente chegue a urn momento em que 
nao precisemos nos atrapalhar urn ao. outro. Pen
so que a op~ao brasileira para a Chrna tambP.m 
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sera levada em considera~ao. 0 Brasil reconheceu 
o China ha alguns anos, e o reconhecimento ago
rc por parte dos EUA, inclusive em materia d.; 
estrategia global, deve ser acolhido com aplau
sos por nos, no sentido de que e um gesto rea
listico que representa uma compreensao maior 
de como estas for~as globais tern que ser trata
das. 

P - E quanto a ltaipu-Corpus, no relacionamento 
com a Argentina, firma-se um acordo antes da 
posse do General Figueiredo? 

R - Farei todos os esfor~os para isto. Se este 
acordo nao puder ser assinado no atual Governo, 
e es·pero que ainda possa, farei todo o esfor~o 
para que a proxima administra~ao o receba quo· 
se terminado, e dentro dos pardmetros mais fa
voraveis. 

P - 0 exito politico do Acordo Nuclear com a RFA 
poderci sustentar-se ainda que a iniciativa se re
vele economicamente invicivel? 

R - 0 Acordo nao e economicamente inviavel. 
lsto nao e verdade. Todas as coisas novas sao 
consideradas inviaveis. Ele e uma necessidade e 
acho que o proprio sistema h idreletrico brasileiro 
se beneficiara do conjuga~ao com o sistema 
nuclear. 

P - Mas o pre~o do quilowatt instalado jci estci 
muito acima do que se previa? 

R - Nao e muito acima do que se previu. Nao 
houve majora~ao de pre~o que nao esteja de 
acordo com a majora~ao de pre~os de todos os 
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outros projetos. ltaipu custara muito mais do que 
5e previu inicialmente. Quer dizer, voce pode li
dar com este problema de forma extremamente 
negative ou de forma positive. 

P - 0 Senhor admite alguma revisiio no Acordo 
Nuclear? 

R - Nao acredito. Acho que ele sera realizado. 

P - Tal qual foi assinado? 
R - Basicamente sim. Nao estou dizendo que nao 
possa haver trope~os aqui ou ali. 0 que eu acho 
e que o Acordo em si nao tern nada que posso 
ou deva ser modificado. Nos podemos ter tido 
trope~os, mas estes trope~os serao resolvidos. 
Estamos aprendendo muita coisa. Coisa que va
lera 10 vezes mais do que se est a pagando hoje. 

P - 0 Senhor diz confiar na a~iio do General !Fi
gueiredo quanto a manuten~iio do Acordo Nuclear, 
e o General Figueiredo tem afirmado que mantera 
a atual politica externa. lsto o tranqiiiliza ainda 
que o seu sucessor venha a defender teses opos
tas as suas? 

R - Este negocio nao e de palavra. lsto e urn ne
gocio de fatos. Nao ad ianta nod a dizer que have
r a continuidade do politico exterior se nao hou
ver continuidade efetiva. Sera apenas mais uma 
afirma~ao. Acho que o importante e que a poli
tico exterior tenha continuidade, e confio no Ge
neral Figueiredo quanto a isto. E para ter conti
nuidade e precise que ela siga as mesmas linhas 
operatives. Ela nao pode ter uma continuidade 
obstrata e as linhas operatives serem modifica
clas. Nao doria certo. 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

itamaraty e senado federal assinam 
~ . , 

conven1o para acesso rec1proco 
a sistemas de informacoes 

Discurso do Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores, 
Antonio F. Azeredo do Silveira, no Senado Federal, 

' 
em Brasilia, em 24 de novembro de 1978, par ocasii:io do 
assinatura do Convenio entre aquela Coso Legislative 
e o ltamaraty para acesso reciproco a sistemas de 
informa~oes mantidos par esses dais 6rgi:ios. 

Senhor Presidente, 

Mais uma vez me honra Vossa Excelencia com sua 
hospitalidade: hoje, para a celebra~ao de um 
convenio que, de par com seu alto significado in
trfnseco, vale como um marco a mais do estreita 
e madura coopera~ao entre o Senado Federal e 
o Ministerio das Rela~oes Exteriores. E marco pio
neiro, pelos aspectos muito especiais que envoi
vera o acesso de coda uma das institui~oes ao 
acervo ostensive de documenta~Cio legislativa e 
cdministrativa do outra, dentro do principia do 
reciprocidade. 

Hoje, mais do que nunca, o correto tratamento 
do recurso "informa~Cio" e condi~iio b6sica de 
autonomic e desenvolvimento de qualquer socie
dode ou orqaniza~iio. Par ser um meio privilegia
do de transferencia e integra~iio do conhecimen
to, a informa~oo e um dos subsfdios mais valio
sos do processo de tomada de decisoes. As duos 
partes deste convenio nao s6 estoo empenhadas 
em organizar e sistematizar as informa~oes de 

que isoladamente dispoem, mas tambem decidem 
agora disciplinar o acesso recfproco as mesmas. 
Os ganhos de eficiencia e de consistencia loge 
serao evidentes e beneficiarao amplamente o Se
nado Federal e o ltamaraty em suas respectivas 
~sferas de atua~iio. 

Ao manifestar a Vossa Excelencia minha satisfa
~ao e meu reconhecimento por essa contribui~ao 
que considero de extrema relevoncia para as ati
vidades do Ministerio das Rela~oes Exteriores, 
desejo tambem expressar minha esperan~a de 
que, em novos trabalhos conjuntos, o Senado Fe 
deral e o ltamaraty ampliem e diversifiquem suo 
colabora~ao, dando continuidade a uma tradi~oo 
c.ntiga, e que muito envaidece a Coso de Rio
Bronco. E essa tradi~ao que transborda, nesta 
oportunidade, para o campo do informatica, no 
qual se abrem largos perspectivas que podemos 
t: devemos explorar em busca do desenvolvimen
to do pafs, a que estamos dedicados todos os 
brasi lei ros. 
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polftica externa: 
comentarios do chanceler 

Trechos do entrevista coletiva concedida pelo Ministro 
das Rela~oes Exteriores, Azeredo do Silveira a 
in'prensa brasileira em 21 de dezembro de' 1978. 

ENTREVISTA COLETIVA A IMPRENSA 

ll - Se o Peru e a Bolivia entrarem na guerra 
de Beagle, qual sera a posi~ao do Brasil? 

R) - Nao h6, no questao, quolquer interesse no
cionol brosileiro ofetodo. Ache que devemos nos 
preserver para que a nosso o~oo sejo de paz. Con
funde-se com muito frequencio as motivo~oes des 
poises. Qual ligo~oo tem o Brasil com esse pro
b!emo de Beagle ou mesmo do zona austral? 
Nos noo temos, felizmente, nenhum interesse 
brosileiro o defender no coso. Nosso o~oo tem 
que ser de persuosoo para umo solu~oo pocifi· 
co. Nao entromos no exome do materia subs
tuntivo, mas, evidentemente, entendemos que 
quolquer problema pode ser resolvido por meios 
pocificos. Pelo menos esto e o posi~oo brosilei
ro. 0 drama de umo guerra sera olgo de que 
nenhum se beneficiora. E as sequelos e as cica
trizes e os troumatismos criarao uma nova reoli· 
dade no America do Sui. Espero que isto noo 
oconte~o. 

2) - 0 Senhor ve possibilidade de o Brasil vir 
a ter uma posi~ao mais forte, mais decisiva nes· 
te caso? 

R - Noo. A unico coisa que poderia ocontecer, 
se houvesse conflito, serio o Orgoniza~oo dos Es
todos Americanos discutir os meios de aproxi
mor os dois poises. Mas tenho esperan~a de que 
nao chegamos a esse ponte. Ha muita prepara-

~oo, e verdade, e compreendo que peso ocor· 
rer ate mesmo um ocidente; coisas que podem 
oco~tecer, que sao fortuitas ate. Mas acho que, 
bas1camente, o problema pede ser resolvido com 
o entendimento. 

3) - Antes da eventualidade de um conflito a 
OEA nao poderia agir? 

RJ - A OEA ja tentou, porque os norte-america
nos ja escreveram uma carta ao Presidente do 
Conselho do Organiza~ao. Nao fizemos isso per
que noo podiamos prejudicor as negocia~oes. 0 
ponte fundamental para n6s foi o de termos 
opelado para os dois Governos imediatamente. 
~s dois Governos, atraves de comunicados, nos 
f1zeram saber que as negocia~oes haviam che
gado o um impasse grave. Os comunicados sao 
quas_e _paralelos. _Portanto, foi legitime o apelo 
braslie1ro aos do1s poises. Porque, em primeiro 
Iugar, nao queriomos prejulgor as negocio~oes e, 
em sequndo, porque, do contrario, poder-se-io 
criar ate um processo de endurecimento nos en 
tendimentos. Dois Ministros iom se encontror. 
Como podfamos ochar que noo iria dar certo? 
Posse mesmo ocrescentor que o encontro esteve 
inclusive, muito proximo de dar certo. ' 

4) - Ha telegramas dizendo que o Brasil vai en· 
viar tropas ao sui do Libano? 

R) - 0 Brasil ja prestou muitos servi~os as for
~os de paz do ONU, o Brasil ficou anos e anos 
em Suez; o Brasil esteve fisicamente presente 
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no problema do Indio com Cochemiro; esteve 
no Congo. Nessa questao de tropos para goron-
1ir a paz, porece-me que deve hover um certo ro
dizio de poises. Quose todos os poises que vao 
porticipor desso for~o sao poises que ou nao 
porticiporom recentemente ou porticiporom m8-
nos. Tolvez com exce~ao dos finlondeses. 

5) - Foi feita alguma sondagem? 

R) - Foi feito sim. Mas nos explicomos que .Jre
feririomos deixor umo porticipo~ao brosileira 
para mois odionte, dodo oo volume de servi~os 
que o Brasil ja dero de opoio a ONU nesse sen
tide. Se nao houvesse pais disposto a porticipar 
do opero~ao, seria diferente. Mas como hovia 
outros poises dispostos a foze-lo ... 

6; - Como o Senhor ve as perspectivas para ne
gocia~ies sobre Corpus e ltaipu? 

Rl - Acredito que as negocia~oes tenhom comi· 
nhodo bern em Punta del Este. Mas eu compre
endo, tombem, que agora estomos dependendo 
de outre problema que nao e nosso. Acho que 
nao e o momenta de dar uma solu~ao, mas acho 
que se chegou quase o umo solu~ao, no senti-

do de que e so oprovar 0 que foi proposto du
rante a reuniao dos Chanceleres em Punta del 
Este. 

7) - E o programa nuclear, como vai? 

R) - Eu nao tenho nodo a ver com o prog;·amo 
do ponte de vista industrial, mas ocho que voi 
bern. 

8) - Mas o Senhor continua achando que e ir
rcversivel? 

R) - Sem duvida. E vou dizer mais. Tenho tido 
0 seguinte prazer: pessoas que nao sao liyadas 
oo Governo, pessoos que hoje tol•tez sejom ol0 
mois ligodas a oposi~ao, e que sao meus ami
gas, tern-me dito que esta camponha nao podP. 
cJeixor de ser umo companho interessodo. Elo 
tern sido nutrida de elementos de informo~ao 
que evidentemente demonstram que ha um in
tuito de prejudicar a execu~ao do acordo. 

9) - E onde estaria o escritorio desta campa
nha? 
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R) - lsto eu nao sei. lsso voces descubram. 
Voces sao muito mais capazes de faze-lo do 
que eu. Um jornalista da maier importfmcia me 
confirmo essa sensa~ao que nos todos co
me~amos a sentir. Ele me disse: "Nos acha
mos que era precise investigar, bator as coi· 
sas a limpo, mas nunca tivemos a inten~ao 
de prejudicar o programa nuclear em si, porque 
e necessaria ao Brasil. E, hoje, estamos come
~ando a sentir que isso nao e feito so aqui." E 
e verdade. Voces podem acreditar. E inatac6vel 
n posi~ao nuclear brasileira. 

1 0) - Mas o senhor acha que o acordo nuclear 
resiste? 

R) - Acho que sim. Eu, se estivesse aqui, resis
tiria ate o ultimo centimetre do meu ser. Agora, 
j6 niio posse juror pelos outros. Ate mar~o, voce 
pode ter certeza, nada vai ser modificado. Mas 
confio totalmente na a~iio do General Figueire .. 
do neste setor. Acredito que ele nao voltara um 
milimetro atras. E ocho que nao tern nenhuma 
rozao para voltar atr6s. Quero que isto fique 
clara. Porque of nao e a gente que canto, sao 
as coisas as quais a gente se engajou. Estas 
coisas sao mais importantes. E e este caminho 
que tern que ser protegido. Ele e mais importan· 
te que a gente mesma. 

11) - E o comercio com a Africa do Sui. As im
porta~ies continuum crescendo? 

R) - Nao. Voce sabe que sou absolutamente 
contr6rio. E o Presidente Geisel tambem. Nos es
tamos terminando com tudo. 

12) - Mas de que maneira? 

R) - Quando sabemos que algum setor compra 
-· diqamos assim -, conversamos com esse se· 
tor, se e oficial. 0 Presidente me deu ordens co· 
tegoricas neste sentido. Que valor teria a Africa 
do Sui para o Brasil? Nenhum. Este negocio de 
geopolitica ... nao e a utiliza~ao do espa~o para 
fins estrategicos? Voce pode dar outra defini
~ao para a geopolitica que todo mundo enten· 
do? Voce pode, inclusive, enfeitar o conceito que 
~nunciei, mas, com o avan~o cientifico, o espo· 
~o muda de dimensao. Calcule so que um sub
marino Polaris - como se especula nos Estado~ 
Unidos - tenha a capacidade de destruir nove 
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cidades. Ele e um alvo diffcil porque ele andai 
vale, portanto, muito mais do que qualquer base 
em qualquer pais nao plenamente industrializa
do. A politico do Gr6-Bretanha do seculo passa-

do, de dominar as passagens des mares, ja nao 
existe mais. C submarino fica a 200 milhas da 
passagem, manda uma bomba para 16 e acaba 
com a guarni~ao, com tude. 
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corpo diplomatico homenageia 
presidente geisel ao final do ano 

Discurso, de improviso, do Presidente Ernesto Geisel 
ao receber os cumprimentos de fim de ano do 
Corpo Diplom6tico, no Palacio do Planalto, 
em 19 de dezembro de 1978. 

Nleus Senhores, 

E com grande satisfa~ao que mais uma vez, e 
ogora ja prestes a findar o periodo do meu Go
verna, recebo os cumprimentos do Corpo Diplo
matico com sede em Brasilia, por ocasioo das fes
tividades do Natal e Ano Novo. Para o Brasil e 
sua diplomacia, 1978 foi urn ano de muito tra
balho, de muito dinmismo. Reafirmamos, por pa
lovras e atos, as tradi~oes pacfficas de nossa 
Na~ao e a su voca~ao para convivencia interna
cional. Pessoalmente, tive varias oportunidades 
de mnter proveitosos contatos com Chefes de Es
tado de paises amigos, enquanto em outros ni
veis o Governo brasileiro intensificou produtiva
mente suas atividades diplom6ticas. No trabalho 
di6rio, Vossas r~l(Celencias foram interlocutores 
necessarios nesse processo de entendimento. E 
pela valiosa contribui~oo pessoal que a ele pres-

taram devo reconhecidamente agradecer. Nos 
palavras de Vossa Excelencia, Senhor Nuncio 
Apost61ico, encontro a tradi~oo de urn grato sen
timento de solidariedade humana resultante, cer
tamente, do convivio amistoso que mantivemos 
oo Iongo dos ultimos anos. Agrade~o-lhe muito 
especialmente os votos que, em nome dos Chefes 
de Missao e Representantes de Organismos lnter
nacionais aqui presentes, teve a gentileza de en
dere~ar os barsileiros, a mim mesmo, e a meus 
colaboradores. A Vossa Excelencia e a todos os 
dginos membros do Corpo Diplomatico, auguro 
um novo ano pleno de realiza~oes e de felicidade 
pessoal e rogo-lhes que no ensejo transmitam a 
seus governos expressao de sentimento, paz e 
traternidade que animam o povo brasileiro. 
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relacoes diplomaticas 
' 

entrega de credenciais 

De Embaixadores estrangeiros: 
Antoine EI-Dahadah, do Libano, em 23 de novem
bro de 1978; 
Lennart Birger Rvdfords, do Suecia, em 23 de 
novembro de 1978; 
Conde Jean des Enffans d' Avenas, da Belgica, em 
30 de novembro de 1978; 

Kale Casule, do Jugoslavia, em 30 de novembro 
de 1978; 
Fernando Acosta S., da Costa Rica, em 11 de 
dezembro de 1978; 
Dermane Ali, do Togo, em 11 de dezembro de 
1978; 
Fernando Zegers Santa Cruz, do Chile, em 18 
de dezembro de 1978; 
David George Holborow, do Nova Zelandia, em 
18 de dezembro de 1978. 
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os acordos entre o brasil 
e a republica francesa 

Acordo Basico de Coopera~iio lnter-universitaria e 
Acordo de Copera~iio Tecnologica Industrial entre 
o Brasil e a Franca, assinados em Brasilia, em 5 de 
de outubro de 1978, pelo Ministro das Rela~iies 
Exteriores, Antonio f. Azeredo da Silveira, e pelo 
Ministro frances dos Negocios Estrangeiros, Louis de 
Guiringaud; Acordo, atraves de Notas trocadas 
pelos Chanceleres brasileiro e frances, na 
mesma data, sobre a Execu~iio das Cartas Rogatcirias; 
Acordo sobre Coopera~iio no Campo da Energia Solar 
e Outras Formas Niio-Convencionais de Energia, 
firmado em 5 de outubro de 1978, atraves das 
Notas trocadas entre o Ministro das Minas e Energia 
do Brasil, Shigeaki Ueki, e o Ministro de 
Comercio Exterior da Fran~a, Jean Fran~ois Deniau; 
e a Declara~iio de lnten~iio dos Governos 
brasileiro e frances sobre financiamentos a projetos 
em territorio brasileiro, assinada em 
3 de outubro de 1978. 

ACORDO BASICO DE COOPERACAO 
INJER.UNIVERSITARIA 

0 Governo do Republica Federative do Brasil 
e 
0 Governo da Republica F rancesa 

Tendo em vista o Acordo Cultural de 6 de dezembro 
de 1948, 

ra a os 
acordos " . 

"0 importante e fundamental e procurar 
explicitar as convergencias tcicitas e 

maximizar o produto das negocia~oes 
inspiradas no interesse national das partes, 

uma vez que os tratados s6 sao realmente 
estciveis e duradouros na medida em que 
representam a harmoniza~iio de posi~oes, 

condi~iio imprescindivel a perenidade 
dos pactos." - Azeredo do Silveira 

Tendo em vista o Acordo de Coopera~iio Cientifica e 
Tecnica de 16 de janeiro de 1967, 

Considerando que os dais Governos desejam favorecer 
o desenvolvimento de intercambio entre as universi
dades brasileiras e francesas, 

Desejosos de concluirem um acordo b6sico relative a 
um programa de coopera~iio com essa finalidade; 

Acordam o seguinte: 

artigo I 

0 presente Acordo tern por objetivos: 

1) o estabelecimento de um sistema de acompanha
mento academico dos docentes-pesquisadores brasilei
ros enviados a universidades francesas atraves do 
programa regular de balsas de estudo mantido e finan
ciado pela Coordena~iio de Aperfei~oamento de Pes
seal de Nivel Superior (CAPES), do Ministerio do Edu
ca~iio e Cultura do Republica Federativa do Brasil; 

2) o desenvolvimento de setores especificos em coda 
uma das universidades brasileiras participantes atra
ves do programa de intercambio universitario j6 man
tido pela CAPES, compreendendo: 

a) o envio a universidades brasileiras de pro
fessores visitantes franceses para partici
pa~iio em programas de ensino e pesquisa; 
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b) o envio a universidades francesas de docen· 
tes brasileiros em missoes de curta dura
~iio para aperfei~oamento de sua forma~iio 
em pesquisa, com vistas ao desenvolvimento 
do ensino brasileiro de p6s-gradua~iio; 

c) o intercombio de missiies de identifica~iio 
e de avalia~ao; 

d) a execu~ao de programas conjuntos de pes· 
qui sa; 

e) o intercombio de informa~iies cientificas, de 
documenta~ao especializada e de publica
~oes. 

artigo II 

0 presente Acordo niio se aplica ao programa de bal
sas de estudo e balsas de est6gio financiado pelo Go· 
verna frances, nem aos demais projetos e atividades 
de coopera~ao universitaria executados no 6mbito do 
Acordo Basico de Coopera~ao Tecnica e Cientffica, os 
quais terao prosseguimento conforme os dispositivos 
que os reg em. 

artigo Ill 

A responsabilidade pela execu~ao do presente Acordo, 
do lado brasileiro, e confiada a Coordena~iio de Aper
fei~oamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES), do 
Ministerio do Educa~iio e Culture. 

artigo IV 

A responsabilidade pela execu~ao do presente Acordo, 
do lado frances, e confiada ao Comite Frances de 
Avalia~ao da Coopera~ao Universitaria com o Brasil 
(COFECUB), 6rgiio vinculado a Conferencia dos Presi
dentes das Universidades Francesas. 

artigo V 

0 sistema geral de acompanhamento academico refe
rido no Artigo I, item 1, deste Acordo, reger-se·a de 
conformidade com as seguintes disposi~oes: 

1) as balsas e despesas de viagem dos docentes bra
sileiros aceitos para a realiza~iio do doutorado de 
3.0 ciclo, do doutorado de engenharia e do doutorado 
de Estado seriio asseguradas pelo Ministerio do Edu
cac:ao e Culture do Brasil; 

2) os salaries do pessoal docente incluido em pro
gramas de treinamento previstos no item anterior se
riio assegurados pelas universidades de origem; 

3) o financiamento necessaria referente ao custo 
adicional com as despesas de pesquisas, como parte 
desse treinamento, sera estudado coso a coso pela 
CAPES e assegurado pelo Ministerio do Educa~ao e 
Culture do Brasil; 

4) o financiamento necessano referente ao custo adi
cional para o acompanhamento academico especifico 
dos bolsistas brasileiros deste programa correr6 par 
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conta do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros da 
Fran~a; 

5) os custos adicionais seriio estimados levando em 
considera~cio os ensinamentos eventuais que antece
dam aos ciclos de doutorado, a especificidade do tema 
de tese, a area de concentra~cio e o ocompanhamento 
dos bolsistas brasilei ros; 

6) 0 acompanhamento dos bolsistas brasileiros sera 
supervisionado por um respons6vel, designado pelas 
universidades francesas que os acolherem; 

7) incluir-se-ao no coso anterior os estagios de pes
quisa de, no maximo, um ano de dura~ao, destinado~ 
a complementar a forma~cio em pesquisa realizada 
no Brasil. 

artigo VI 

Os bolsistas beneficiaries deste Acordo deveriio de
monstrar nfvel de conhecimento lingufstico conforme 
as exigencies para admissiio nos universidades fran
cesas, desfrutando, coso necessaria, das mesmas opor
tunidades de treinamento oferecidas aos bolsistas do 
Governo frances. 

artigo VII 

Para as missoes de curta dura~ao de docentes brasi
leiros no Fran~a, com dura~iio maxima de seis meses, 
os custos relatives as viagens e as balsas correriio, 
em partes iguais, por conta do Ministerio da Educa
ccio e Culture do Brasil e do Ministerio dos Negocios 
Estrangeiros do Franca. 

artigo VIII 

A participa~iio de professores v1s1tantes franceses nos 
programas previstos par este Acordo dever6 observor 
os procedimentos atualmente em vigor entre os dais 
poises, em conformidade com os Acordos mencionodcs 
no Pre6mbulo 

artigo IX 

1l As despesas com a estada das missoes de ident1 fi
caccio e de avaliacao e das miss6es de curta duracao 
de. professores franceses seriio custeadas pelo Mi~is
terio do Educa~ao e Culture do Brasil, quando se rea
lizarem no Brasil; e as despesas com a estada das 
miss6es de identificac;ao e de avoliat;ao dos professo
res brasileiros serao custeadas pelo Ministerio dos 
Negocios Estrongeiros frances, quando se reolizorem 
no Franc:a. 

2) As despesas de viagem dos brosileiros ficarao a 
cargo do Ministerio do Educac;ao e Cultura b,-asileiro 
e as despesas dos franceses ficarao a cargo do Minis
terio dos Negocios Estrangeiros frances. 

artigo X 

A sele~iio dos bolsistas beneficiaries deste Acordo sera 
feita, mediante proposi~ao do CAPES, em reuniiies rea
lizadas no Brasil, por uma comissao do qual partici-
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parco responsaveis pelo ensino de p6s-gradua~ao fran
ces, designados pelo COFECUB. 

artigo XI 

As questoes de equivalencia de diploma serao submeti
das i:r Comissao Mista Franco-Brasileira de Coopera
~ao Cultural, Cientifica e Tecnica; as duos partes fa
roo as recomenda~iies que julgarem oportunas as 
autoridades competentes. 

artigo XII 

Sera realizada uma reun1ao anual de representantes 
da CAPES e do COFECUB, alternadamente na Fran~a 
e no Brasil, para avaliar os programas de coopera
~ao em curso e elaborar as do ana seguinte. Serao 
elaborados, em documentos separados, o programa re· 
ferente a balsas de estudo de pesquisadores-docentes 
brasileiros na Fran~a (Artigo I, item 1, deste Acordo) 
e o progroma referente as demois otividades de in
tercambio previstos neste Acordo (Artigo I, item 2, 
e Artigos VII, VIII e IX deste Acordo). 

artigo XIII 

Dais anexos financei ros sera a estabelecidos anualmen
te e definirao nos limites das verbas anuais disponf
veis, as recursos alocados para a execu~ao dos pro
gromas previstos neste Acordo, fixando as participa
~oes respectivas do Ministerio da Educa~ao e Culture 
do Brasil e do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros 
da Fran~a. 

artigo XIV 

0 programa referente as atividades de intercambio 
previstas no Artigo I, item 2, e Artigos VII, VIII e IX 
dever6 canter a discrimina~ao das universidades par
ticipantes e das areas de conhecimento abrangidas, 
bem como a descri~ao das atividades a serem desen
volvidas e a respectiva dura~ao e custos. Ap6s sua 
elabora~ao, este programa sera submetido pela CAPES 
aos 6rgaos brasileiros competentes para aprova~ao e 
formaliza~ao junto ao Governo frances, nos termos 
do Decreta n.0 65.476, de 21 de outubro de 1969. 

artigo XV 

l) A aplica~ao deste Acordo sera feita com base em 
convenios interuniversit6rios, OS quais definirao OS 

campromissos mutuos das universidades brasileiras e 
francesas interessadas, nos areas au domfnios fixados; 

2) Estes convenios deverao ser estabelecidos com 
base no convenio interuniversitario padrao elaborado 
pel a CAPES e o COFECUB. 

artigo XVI 

0 presente Acordo entrar6 em vigor na data de sua 
assinatura e tera a dura~iio de cinco anos. 

Podera ser denunciadc par uma das partes mediante 
aviso previa de seis meses, notificado par escrito. Em 
todos as casas a denuncia nco atingir6 as balsas em 

andamento, as quais terao sua continuidade assegu
rado. 
O_ presente Acordo nco paden] ser modificado par ini
CiatJva de uma das Partes, salvo se a modifica~ao for 
aceita de comum acordo. 

Feito em Brasilia, aos 5 dias do mes de outubro de 
1978, em dais exemplares, coda um nos linguas por
tuguese e francesa, os do is textos fazendo igual fe. 

ACORDO DE COOPERA~AO 
TECNOLOGICA INDUSTRIAL 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica Francesa 

Tendo em vista a Acordo de Coopera~ao Tecnica e 
Cientifica assinado em 16 de janeiro de 1967, 

Tendo em vista o Comunicado Conjunto de 6 de no
vembro de 1975, que criou a Comissao Economica para 
a Comercio e a Industria, 

Desejosos de desenvolver em bases de vantager.s mu
tuas a coopera~ao entre as dais poises no domir.io 
da tecnologio industrial e de estimular as opero~iies 
comerciais e as 1nvest1mentos reciprocos na setor in
dustrial, 

Acordam as seguintes dispasi~oes: 

ortigo I 

A coopera~iio tecnol6gica industrial de que trata o 
presente Acordo sera ossegurada nas seguintes mo
dalidades: 

A. lntercambio regular de informac;iies relatives a 
tecnologias industriais de que dispuserem as duos 
Partes, e de listas de tecnologias que possam ter um 
interesse comum. 

B. Promoc;iio de intercambio de tecnologia industrial 
principalmente entre pequenas e medias empresas. 

Nesse sentido as duos Partes encorajarao os cantatas 
entre as empresas interessadas, o intercambio de es
pecialistas e as associa~oes que possam conduzir a 
pesquisas e a projetos comuns. 

C. Execu~iio, atraves de convenios complementares a 
serem concluidos entre os dais Governos, de projetos 
e de programas de desenvolvimento tecnol6gica in
dustrial de interesse das duos Partes. Coda convenio 
complementar designar6 as entidades responsaveis 
pela implementa~ao dos projetos e programas e defi
nira suas modalidades. Esses projetos e programas 
comportariio, quando for o coso, intercambio de es
pe-€-H:llistas. 

As questoes de propriedade industriul seriio igualmen
te acertadas pelos convenios complementares. 
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artigo II 

0 intercambio de equipamento, componentes e mate
riais em virtude de aplica~ao do Artigo I, paragrafos 
B e c, sera feita conforme a legisla~ao em vigor em 
coda pais sobre importa~ao e exporta~ao. 

artigo Ill 

Coda uma das Partes Contratantes facilitara a estada 
e a ci rcula~ao, em seu territorio, do pessoal proce
dente da outra Parte que exercer suas atividades no 
ambito do presente Acordo. 

artigo IV 

Um Comite Franco-Brasileiro de Coopera~cio Tecnolo
gica Industrial assegurara o execu~ao do pr~se~te 
Acordo e atuara em colabora~ao com as Com1ssoes 
Mistas de Coopera~ao Cultural, Cientifica e Tecnica 
e de Coopera~ao Econ6mica e Industrial. Esse Comite 
designara os grupos de trabalho especializados que 
forem necessaries. 

artigo V 

0 financiamento das opera~oes previstas no presente 
Acordo sera objeto, em cad a coso, de entendi mentes 
complementares. 

artigo V! 

0 presente Acordo entrara em vigor na data de sua 
oss1natura, tera uma dura~ao de cinco anos e sera 
renovavel tacitamente, a nao ser que uma das Par
tes Contratantes notifique a autra de sua deciscio de 
denuncia-lo. Essa notifica~ao devera ser feita por via 
diplomatica, doze meses antes da data prevista para 
a ex pi ra~aa. 

Este Acardo podera ser modificado a qualquer mo
menta, de comum entendimento entre ambos as Par
tes Contratantes. 
Se o presente Acordo deixar de vigorar, por denun
cia de uma das Partes, suas disposi~oes permanecerao 
em vigor pelo tempo necessaria o execu~ao dos con
tratos em curse, conclufdos conforme o artigo I, pa
ragrafo B, e o execu~iio dos convenios complementa
res estabelecidos em consononcia com o ortigo I, 
paragrafo C, cuja continuidade devera ser assegurada. 

Feito em Brasilia, aos 5 dias do mes de outubro de 
1978, em dois eexmplares, um em lingua portuguese 
e outre em lingua francesa, fazendo as dais textos 
igualmente fe. 

ACORDO SOBRE EXECU~AO 
DAS CARTAS ROGATORIAS 

A Sua Excelencia o Senhor Louis de Guiringaud, 
Ministro dos Negocios Estrangeiros do Republica Fran
cese. 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de informer Vossa Excelencia de que 
a Republica Federative do Brasil esta de acordc com 
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que a execu~iio das cartas rogatorias expedidas pela 
Justi~a brasileira a francesa, ou pela Justi~a francesa 
o brasileira, e extrafdas de autos de a~oes penais, 
nao importe no reembolso de quaisquer despesas ao 
Estado rogado, salvo as ocasionadas pela atua~iio de 
peritos no territorio de referido Estado. 

2. No entendimento de que a Republica Francesa 
aprova o que precede, esta Nota e a de Vossa Exce
lencia, do mesma data e de identico teor, constituirao 
Acordo entre os dois Estados, Acordo este que entra
ra em vigor 30 (trinta) dias apos a traca de natifica
~oes de que foram cumpridas as formalidades exigi
das pelos textos constitucionais dos dois Estados para 
sua concluscio e podera ser denunciado por qualquer 
das partes com aviso previa de um a no. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lencia os protestos de minha mais alta considera~cio. 

Antonio F. Azeredo da Silveira, 
Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores do Brasil 

ACORDO SOBRE COOPERA~AO NO 
CAMPO DA ENERGIA SOLAR 

A Sua Excelencia o Senhor 
Jean Fran~ois Deniau, 
Ministro do Comercio Exterior do 
Republica Francesa. 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de acusar recebimento do carta que 
Vossa Excelencia me dirigiu em 5/10/78, cujo teor 
e 0 segui nte: 

"Senhor Ministro, 

No quadro da implementa~iio do Acordo Complemen
tar entre o Governo do Republica Francesa e o Go
verna da Republica Federativa do Brasil no Campo da 
Energia Solar e Outras Formas Niio-Convencionais de 
Energia, assinado em Paris, em 30 de abril de 1976, 
tenho a honra de submeter o aprova~iio de Vossa Ex
celencia as seguintes disposi~oes: 

1 - Com referencia ao artigo 2 do Acordo menciona
do, fica decidida a implementa~iio de programas de 
interesse mutua Sabre OS seguintes temas: 

a) centrais de concentra~ao a alta temperatura; 
b) energia eolica; 
c) sistemas termodinomicos de temperatura 

media com coletor esferico fixo; 
d) sistemas termodinamicos de baixo tempera

tura media com coletor esferico fixo; 
d) sistemas termodinamico de baixo tempera

tura com coletores pianos; 
e) sistemas termodinamicos de media tempe

ratura com coletores cilindroparab61icos fi
xos ou orientaveis; 

f) geradores fotovolt6icos; 
g) utiliza~ao da biomassa vegetal. 
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2 - Os 6rgiios especializados encarregados do imple
menta~iio dos programas acima mencionados e do 
defini~iio das madalidades de execu~iio e de financia
mento seriio designados, pela Parte Francesa, pelo 
Comissariado de Energia Solar, e pela Parte Brasileira, 
pela Secretaria Geral do Ministerio das Minas e 
Energia. 

3 - Dentro dos tres meses seguintes e esta troca de 
cartas, o Grupo de Trabalho previsto pelo Acordo de 
30 de abril de 1976 se reuni ra, a fim de proceder a 
uma primeira avalia~iio das providencias ja adotadas 
e examinar as medidas a serem tornados para o pros
seguimento do coopera~iio. 

Muito agradeceria a Yassa Excelencia receber a con
firma~iio de que o que precede esta conforme com o 
que foi acordado entre as Partes. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Yassa 
Excelencia os protestos de minha alta estima e mais 
distinta considera~iio." 

Tenho o prazer de informar Yassa Excelencia que o 
que precede esta conforme com o que foi acordado 
entre as Partes. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Yossa Ex
celencia os protestos de minha mais alta considera~iio. 

Shigeaki Ueki 
Ministro de Estado das Minas e Energia do Brasil 

DECLARA~AO DE INTEN~O 

0 Governo do Republica Francesa manifesto sua inten
~iio de conceder financiamentos privilegiados, num 
montante estimado de ate 400 milhoes de francos 
franceses, de modo a permitir o financiamento total 
dos bens e servi~os franceses que venham a ser adqui
ridos para as Usinas Hidreletricas de Tucuruf e Bal
bina e respectivas subesta~bes. Tais financiamentos 
seriam concedidos do seguinte forma: 

a) urn valor equivalente a 15% do montante 
dos bens e servi~os franceses seria finan
ciados por emprestimo de governo a go
verna; 

b) urn valor equivalente a 85% do total dos 
bens e servi~os franceses seria financiado 
atraves de cn!ditos privados garantidos pe-

Ia Compagnie Fran~aise d'Assurance pour le 
Commerce Exterieur-COFACE; 

c) outrossim, urn credito privado complemen
tar garantido pela COFACE financiaria as 
revisoes de pre~o relatives aos bens e ser
vi~os franceses, assim como a parte capi· 
talizada dos juros intercalados dos cnidi· 
tos privados garantidos-previstos no item 
(b) acima. 

0 Governo do Republica Federative do Brasil, ao 
manifestar sua inten~iio de autorizar as Centrais 
EIE!tricas Brasileiras S. A. - ELETROBRAS e Centra is 
Eletricas do Norte do Brasil S. A. - ELETRONORTE a 
solicitor, receber e analisa r propostas relatives as 
ofertas de financiamentos privilegiados, cn!ditos em 
eurodivisas e propostas comerciais de fornecedores 
franceses, entende que as novas condi~oes agora pre· 
valecentes no industria nacional devem necessaria
mente refletir-se nos nfveis de participa~iio brasileira 
no total dos contratos a serem realizados. 

2. Sendo considerada priorit6ria pelo Governo bra
sileiro a implanta~iio do trem de suburbia no regiiio 
metropolitana de Porto Alegre, o Governo frances se 
compromete a apresentar e o Governo brasileiro a 
receber, para exame, proposta de financiamentos pri
vilegiados, de governo a governo, para o projeto em 
causa, de urn montante estimado de ate 250 milhoes 
de francos franceses, em condi~oes financeiras anoia
gas as constantes do par6grafo primeiro acima. 

3. Os dois Govern as expressam sua satisfa~iio pel a 
forma como vern sendo desenvolvida a coopera~oo tec
nica entre a Petrobras Minera~ao S. A. e a Compagnie 
des Mines et Potasses d'Aisace. 0 Governo frances 
manifestou sua inten~iio de apresentar e o Governo 
brasileiro de receber e analisar proposta de financia
mentos privilegiados, de governo a governo, para urn 
montante estimado de ate 500 milhoes de francos fran
ceses, em condi~oes an61ogas as constantes do par6-
grafo primeiro acima, e tendo por objetivo a aquisi· 
~iio de bens e servi~os franceses que niio possam ser 
obtidos no Brasil. 

4. Os do is Govern as cogitam de designar delega~oes 
habilitadas a negociar e, se possfvel, assinar, antes 
de 15 de dezembro vindouro, levadas em considera~oo 
as formalidades legais exigidas pela legisla~iio dos 
dais poises, urn ou diversos protocolos financeiros, fi
xando as modalidades tecnicas do financiamento des· 
ses projetos. 

Feito em Brasilia, aos 3 dias do mes de outubro de 
1978, em dois exemplares, coda urn nos lfnguas portu
guese e francesa, fazendo os dais textos 1gualmente 
fe(*). 

(*) No se~iio Comunicados e Notas, p6gina 117, 0 Comunicado do ltamaraty a imprensa sabre OS entendimen
tos do Presidente Giscard d'Estaing no Brasil; no se~iia Mensagens, p6gina 127, a agradecimento do Presi
dente frances ao deixar o territ6rio nacional; e na se~iio Noticias, p6ginal131, uma informa~ao sobre o ini· 
cio dos trabalhos de elabora~iio das conven~oes de extradi~iio e de coopera~iio judici6ria. 
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brasil e uruguai estabeleceu mecanismos 
operativos ao tratado da bacia da lagoa mirim 

Troca de Notas entre os Ministros das 
Rela~iies Exteriores do Uruguai, Adolfo Folie Martinez, 
e do Brasil, Antonio F. Azeredo da Silveira, em 
7 de dezembro de 1978, em Montevideu 
estabelecendo mecanismos operativos ao Tratado 
da Bacia da Lagoa Mirim, atraves da constitui~iio de 
uma subcomissiio coordenadora e um grupo de 
trabalho para estudar as obras do projeto 
Jaguariio (tradu~iio·niio oficial na nota uruguaia 
enviada ao Chanceler brasileiro). 

NOT A DE CONSTITUI«;AO DA 
SUBCOMISSAO COORDENADORA 

A Sua excelencia o Senhor Ministro de Estado das Re
la~iies Exteriores da Republica Federative do Brasil, 
Antonio Francisco Azeredo da Silveira. 

Senhor Ministro, 

l enho a honra de lev or ao conhecimento de Vossa 
Excelencia que, de acordo com o disposto no artigo 
17 do Tratado da Bacia da Lagoa Mirim, combinado 
com o artigo 3.0 do Protocolo do Rio Jaguarao e o 
artigo 20 do Estatuto da Comissao Mista Uruguaio
Brasileira para o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa 
Mirim (CLM), o Governo uruguaio, atendendo a pro
pasta efetuada pela CLM, resolveu designer como en
tidades de carater executive, que se encarregarao da 
realiza~ao das obras do Projeto Jaguarao, o Minis
terio dos Transportes e Obras Publicas e o Ministerio 
da Industria e Energia. 
Em conformidade com o disposto nos mencionados do
cumentos internacionais, as entidades executives aqui 
indicadas e a CLM nomearao seus respectivos repre
sentantes para integrar a parte uruguaia na Subco
missao Coordenadora para a Rio Jaguarao, prevista no 
artigo 2.0 do Protocolo do Rio Jaguarao. 
Com a designa~ao das entidades executives brasileiras, 
comunicada atraves de Nota de Vossa Excelencia, 
adtada de hoje, fica assim constitulda a Subcomissao 
Coordenadora para o Rio Jaguarao. 

Aproveito a oportunidade. para n;iterar a V~ssa E~ce
lencia os protestos de mmha ma1s alta cons1dera~ao. 

Adolfo Folie Martinez 
Ministro das Rela~oes Exteriores do Uruguai 

NOTA DE CONSTITUI«;AO 
DO GRUPO DE TRABALHO 

A Sua Excelencia o Senhor Ministro de Estodo das 
Rela~oes Exteriores da Republica Federative do Brasil, 
Antonio Francisco Azeredo da Silveira. 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vosso Excelencia para 
referi r-me a sugestao do Govern a da Republica Orien
tal do Uruguai relative a constitui~ao de um grupo 
uruguaio-brasileiro, encarregodo de estudar a reali
za~ao dos obras do projeto Joguarao, no parte corres
pondente ao Uruguai, dentro do esplrito do Tratado 
de Amizade, Coopero~ao e Comercio, assinado em 12 
de junho de 1975 e de acordo com o disposto nos 
artigos 1. 0 e 13 do Tratado da Bacia da La goa Mi 
rim, assinado em 7 de julho de 1977. 

A esse respeito, concordo com Vossa Excelencia na 
constitui~ao do mencionado grupo binocional e consi
dero que sua instala~ao, que neste ato levamos a efei
to, representa um importante posse em nosso esfor~o 
comum em prol do desenvolvimento economico e so
cial da regiao da Bacia da Logoa Mirim. 

lnformo a Vossa Excelencia que foram designodos para 
constituir a parte uruguaia do referido grupo negocia
dor, o Senhor Coronel (R) Engenheiro Conrado Serren
tino, Delegodo da Republica na Comissao Mista para 
o Desenvolvimento da Bacia da lagoa Mirim, o Senhor 
Coronel Walter Perez, Diretor do Institute Geologico 
do Uruguai, o Senhor Contador luis Garcia Troise, do 
Ministerio da Economic e Finan~as e o Senhor Econo
mista Carlos Steneri, da Secretaria de Planejomento, 
Coordena~ao e Difusao. 

Valho-me da oportunidade para reiterar a Vossa Ex
celencia a certeza de minho mais alta considera~ao. 

Adolfo Folie Martinez 
Ministro das Rela~oes Exteriores do Uruguai 

brasil e canada assinam quatro ajustes 
sobre coopera~ao tecnica 

0 Ministro de Estado das Rela~iies Exteriores, 
Antonio F. Azeredo da Silveira, e o Embaixador 
Extraordinario e Plenipotenciario do Canada, 
James Howard Stone, assinaram, em 
Brasilia, atraves de troca de Notas, quatro 
ajustes complementares de coopera~iio tecnica, a 
saber: Ajuste sobre Capacita~iio de Pessoal no 
Setor de Comunica~iies, por Notus trocadas 
em 6 de ·novembro de 1978; Ajustes sobre 
Coopera~iio Tecnica com a Universidade Federal de 
Vi~osa (Minas Gerais), no campo da ciincia 
florestal, e sobre Coopera~iio com o lnsttiuo de 
Radiodifusiio Educativa da Bahia (IRDEB) e 
com o Programa Nacional de Televisiio Educativa 
(PRONTEL), no campo da tecnologia educativa, 
por Notas trocadas em 9 de novembro de 1978; e 

(*) Na pagina 118, se~ao Comunicados e Notas, os dais Comunicados do ltamaraty a imprensa sobre a reu
niiio dos Chanceleres brasileiro e uruguoio. 
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Ajuste sobre Coopera~iio Tecnica com a 
Universidade Estadual de Campinas no campo 
da tecnologia de alimentos e da engenharia agricola, 
por Notas trocadas em 14 de novembro de 1978. 

AJUSTE SOBRE CAPACITA~O DE PESSOAL 
NO SETOR DE COMUNICA~oES 

A Sua Excelencia o Senhor James Howard Stone 
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario do Ca
nada 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de acusar recebimento da Nota B-92. 
datada de hoje, de Vossa Excelencia, cujo teor, em 
portugues, e 0 seguinte: 

Excelencia, 

Com referencia ao Artigo V, se~iio 5.05, do Acordo de 
Emprestimo assinado em 13 de janeiro de 1977, tenho 
a honra de propor, em nome do Governo do Canada, 
o seguinte Ajuste Complementar relativo a coopera~iio 
tecnica sobre capacita~iio de pessoal do setor de co
munica~oes. 

I. Para os objetivos do presente Ajuste Complemen
tar, o Governo do Canada atuara atraves da Agencia 
Canadense para o Desenvolvimento lnternacional (do
ravante denominada CIDA) e o Governo da Republica 
Federative do Brasil atuara atraves da Telecomunica
~oes Brasileiras S/ A (dorovante denominada TElEBRAS), 
assistida pelo Secretoria de Coopera~iio Econ6mica e 
Tecnica lnternocional, do Secretaria de Planejamento 
da Presidencia da Republica (doravonte denominada 
SUBIN) e pela Divisiio de Coopera~iio Tecnica do Mi
nisterio das Rela~oes Exteriores (doravante denomina
da DCOPT). 

II. 0 objetivo do presente Ajuste Complementar e a 
realiza~iio de um projeto de coopera~iio tecnica com 
vistas a capacitor pessoal em tecnicas e procedimen
tos modernos nos seguintes areas do setor das comu
nica~oes: 

Desenvolvimento de Recursos Humanos para 
Telecomunica~oes; 
Opera~iio de Sistemas de Telecomunica~oes; 
Economic e Finan~as de Empresas de Tele
comunica~oes; 
Sistemas de Telecomunica~oes via satelite; 
Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomuni
ca~oes. 

Ill. Para a execu~iio do projeto mencionado no Ar
tigo II, as Partes concordam em destinar a importdn
cia de ate Can$ 3.000.000 (tres milhoes de dolores 
canadenses) dos recursos oriundos do Acordo de Em
prestimo firmado em 13 de janeiro de 1977. 

IV. Os recursos previstos no artigo anterior seriio 
utilizado, pela TElEBRAS, exclusivamente para a aqui-

sr~ao de bens e servi~os destinados a ~xecu~ao do 
projeto, podendo financier os custos segurntes: 

a) custo de servi~os de peritos e/ou consul
tares canadenses; 

b) custo de servi~os de firmas de consultoria 
canadenses; 

c) custo de treinamento de pessoal brasileiro 
no Canada, incluindo auxflio para manuten
~ao dos bolsistas; 

d) custo de equipamentos adquiridos no Cana
da e os de seu transporte ate o porto ca
nadense de embarque. 

V. Como contrapartida ao proieto, a TElEBRAS for
necera, de acordo com as especifica~oes constantes do 
Plano de Opera~iio, anexo ao presente Ajuste Com
plementar: 

a) tecnicos de seu quadro de pessoal; 
b) acomoda~oes e despesas de estada e de 

transporte, dentro do Brasil, para os peri
tos canadenses durante a realiza~iio de sua 
missiio; 

c) manuten~ao do salario dos bolsistas em trei
namento no Canada; 

d) transporte e seguro do equipamento adqui
rido, desde o porto canadenses de embarque 
ate o local de instala~iio no Brasil, inclusive 
texas portuarias e de capatazia. 

VI. Coso o montante previsto no Artigo Ill nao tenha 
sido total mente comprometido ate 12 de janeiro de 
1980, o saldo respective sera cancelado. 

VII. Para OS objetivos do presente Ajuste, cabera a 
TElEBRAS, em conformidade com os procedimentos pre
vistas no Anexo "B" do Acordo de Emprestimo de 13 
de janeiro de 1977: 

a) identificar, selecionar e recrutar os peritos 
e/ou consultores e negociar, com os mes
mos, os respectivos contratos; 

b) identificar, selecionar e negociar os contra
tos das firmas e/ou institui~oes canaden
ses a serem contratadas para servi~os de 
consultoria; 

c) selecionar o pessoal brasileiro a ser treina
do no Canada, bem como realizer os conta
tatos e entendimentos com institui~oes co
nadenses, com vistas a organizer os respec
tivos programas de treinamento; 

d) realizer a licita~ao, sele~ao e negocia~ao dos 
contratos para a aquisi~ao de equipamentos 
e materiais. 

VIII. A TElEBRAS podera solicitor assistencia do Cl
DA para desempenho de qualquer das atribui~oes 
previstas no Artigo VII. 

IX. A TElEBRAS mantera a SUB IN e a DCOPT regu
larmente informadas do negocia~iio das providencias 
previstas no Artigo VI/. 

X. Nos termos do Artigo 6, Se~ao 6.01, do Acordo 
de Emprestimo de 13.01. 77, todas as comunica~iies 
do TElEBRAS a CIDA e vice-versa, referentes ao pre
sente Ajuste Complementar, deverao ser feitas atraves 
do DCOPT e do SUBIN. 
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XI. Todos os pogamentos decorrentes das importan
cias comprometidas pela TELEBRAS no ambito do pre
sente Ajuste Complementar e previamente aprovadas 
pela CIDA seriio efetuados diretamente pela CIDA aos 
torncedores canadenses, de acordo com as modalida
des de pagamento previstas nos contratos. Nenhum 
contrato, entretanto, devera prever mais de um pogo
mente por mes. 

XII. Todas as so\icita~oes de desembo\so seriio feitas 
pe\a TELEBRAS e acompanhadas dos documentos ori
ginais comprobat6rios. 

XIII. A CIDA, a SUBIN, a DCOPT e a TELEBRAS toma
riio as providencias necessaries para avaliar, pelo me
nos uma vez por ano, o projeto abrangido pe\o pre
sente Ajuste Complementar. 

XIV. A 30 de setembro e 31 de mar~o de coda ano, 
a Embaixada canadense no Brasil apresentara a CIDA, 
a SUBIN e a DCOPT um resume das despesas efetuadas 
com o projeto. 

XV. A CIDA tera o direito de examiner, a qualquer 
memento, as atividades efetuadas por meio deste Ajus
te Complementar. Para tal, a TELEBRAS tomara as 
providencias necessaries para que todos os contratos 
financiados por este empn\stimo garantam a CIDA o 
di rei to de i nspe~iio. 

XVI. 0 projeto previsto no presente Ajuste Comple
mentar dever6 ser executado ate 12 de janeiro de 
1982, a menos que as Partes decidam em contr6rio. 

XVII. 0 presente Ajuste Complementar podera ser 
rescindido por quo\quer das Partes. Nesse coso, a da
ta efetiva da rescisiio sera de sessenta dias ap6s o 
envio, por uma das Partes a outra, de um aviso es
crito participando tal inten~iio. 

XVIII. A rescisao nco afetara os compromissos assu
midos antes da recep~ao do aviso, a nao ser que as 
Partes concordem em contrario. 

XIX. 0 presente Ajuste Complementar podera ser re
visto, modificado ou prorrogado por concordancia das 
Partes envolvidas. 

XX. Todas as disposi~oes contidas no Acordo de Em· 
prestimos assinado a 13 de janeiro de 1977, entre os 
Governos do Canada e da Republica Federaiva do 
Brasil, aplicam-se ao presente Ajuste. 

XXI. Todas as comunica~oes, avisos e documenta~ao 
relacionados ao presente Ajuste Complementar devem 
ser enviados para os seguintes endere~os: 

Para o Brasil: 
Divisao de Coopera~ao Tecnica 
Ministerio das Rela~oes Exteriores 
70170 Brasilia, OF 
e 
Secretaria de Coopera~ao Economica e Tecnica lnter
nacional (SUBIN) da Secretaria de Planejamento da 
Presidencia da Republica 
Esplanade dos Ministerios - Bloco 16 - sola 511 -
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70063 Brasilia, DF 
Telex: 061/1555 

Para o Canada: 
The President, 
Canadian International Development Agency 
200 Principal Street 
Hull - Quebec 
Canada - K1A OG4 
Telex: 053.4140 

2. Coso o Governo do Republica Federative do Bra
sil concorde com as propostas contidas nos artigos I 
a XXI, tenho a honra de proper que esta Nota e a 
Nota de resposta de Vossa Excelencia, em que se ex
presse a concordancia de seu Governo, constituam um 
Ajuste Complementar entre os nossos dois Governos, a 
entrar em vigor no data da Nota de resposta de Vos
sa Excelencia. 

Permita-me, Senhor Ministro, opresentar a Vossa Ex
celencia os protestos do minha mais alta considera
~iio". 

2. Em resposta, informo Vossa Excelencia de que o 
Gov"erno brosileiro concorda com os termos do Nota 
acima transcrita, a qual, juntamente com a presente, 
passa a constituir um Ajuste Complementar entre os 
nossos dois Governos, a entrar em vigor no data de 
hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lencia os protestos do minha mais alta considero~ao. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
Ministro de Estado das Rela~aes Exteriores do Brasil 

AJUSTE SOBRE COOPERA~AO COM A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VI ~OSA 

A Sua Excelencia o Senhor James Howard Stone, 
Embaixador Extroordinario e Plenipotenciario do 
Canada. 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de acusor o recebimento do Nota B-10, 
dotada de 9 de novembro de 1978, de Vossa Excelen
cia, cujo teor, em portugues, e o seguinte: 

"Excelencia, 

Com referencia a Nota verbal n.0 OCT /DCS/11, dota
da de 12 de mar~o de 1974, do Ministerio das Rela
~oes Exteriores, e ao Acordo de Coopera~iio Tecnica 
existente entre o Governo do Canada e o Governo do 
Republica Federative do Brasil, de 02 de abril de 
1975, tenho a honra de proper, em nome do Governo 
do Canada e de acordo com o artigo II do Acordo 
acima mencionado, o seguinte Ajuste Complementor re
lative a coopero~ao tecnica com a Universidade Fe
deral de Vi~osa, em Vi~osa, Minas Gerais, no campo 
do ciencia florestal. 

I. 1 . 0 Governo do Canada designa a Agencia Ca
nadense para o Desenvolvimento lnternacional (dora-
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vente denominada CIDA) como a agenc1a responsavel 
pelo cumprimento de sues obriga~oes no ambito deste 
Ajuste Complementar. 

I. 2. 0 Governo do Republica Federative do Brasil de
signa a Universidade Federal de Vi~osa (doravante de
nominada Universidade de (Vi~osa) como a agencia 
responsavel pelo cumprimennto de sues obriga~oes no 
dmbito deste Ajuste Complementar. 

II. Este acordo constitui um Ajuste Complementar ao 
Acordo de Coopera~iio Tecnica existente entre os Go
vernos do Canada e da Republica Federative do Bra
sil, em vigor des de 27 de janeiro de 1976. 

Ill. 1. 0 objetivo deste projeto e assistir a Univer
sidade de Vi~osa a desenvolver e refor~ar seu progra
ma de estudos e pesquisas a nfvel de p6s-gradua~Cio 
em ciencia florestal. 

2. Os objetivos seriio alcan~ados atraves da execu
~Cio das seguintes atividades principais: 

a) aproveitamento de professores visitantes e 
consultores em missiio de curta dura~iio CO• 
nadenses na Universidade de Vi~osa; 

b) treinamento no Canada de cientistas brasi
leiros da Universidade de Vi~osa; 

c) fornecimento de equipamento, material bi
bliografico e didatico. 

3. 0 projeto tera a dura~iio de aproximadamente 
cinco enos, podendo ser prorrogado mediante acordo 
entre as partes. 

IV. 0 Governo do Canada e o Governo da Republica 
Federative do Brasil, ou as agencies por eles designa
das, concordam em complementar este Ajuste antes ou 
a epoca da implemerita~Cio do projeto, com a apre
senta~Cio de um Plano de Opera~Cio pormenorizado. 
Uma c6pia do Plano de Opera~Cio devera ser submeti
da a Secretaria de Coopera~iio Economica e Tecnica 
lnternacional (SUBIN) da Secretaria de Planejamento 
da Presidencia da Republica e a Divisiio de Coopera~iio 
Tecnica (DCOPT) do Ministerio das Rela~oes Exteriores. 
0 Plano de Opera~iio constituira um anexo ao pre
sente Ajuste Complementar e devera: 

a) fornecer descri~Cio pormenorizada do projeto; 

b) esquematizar os metodos e os meios a se
rem utilizados para a implementa~iio do 
projeto; 

c) designer as pessoas responsaveis pela exe
cu~Cio do projeto, por parte do Governo do 
Canada e por parte do Governo da Republi
ca Federative do Brasil; 

d) estipular as obriga~oes, deveres e responsa
bilidades do Governo do Canada e do Go
verna da Republica Federative do Brasil, 
bem como sues contribui~oes financeiras; 

e) incluir um cronograma de execu~Cio e de de
sembolso aproximado pela dura~Cio do pro
jete; 

f) especificar os prazos em que se deverao 
realizer as avalia~oes conjuntas menciona
nadas no artigo X, e os meios pelos quais 
deverao ser feitas. 

V. 1 . Como contribui~Cio a este projeto, o Governo 
do Canada concorda em prover o seguinte: 

a) Pessoal: 

- Um professor canadense em ecologic flares
tal ou trato de florestas, para lecionar no 
nfvel de pas-gradua~Cio na Universidade de 
Vi~osa, por aproximadamente dois enos e 
meio; 

Professores visitantes e consultores a serem 
especificados no Plano de Opera~Cio. 

b) Treinamento: 

- Aproximadamente 10 (dez) bolsas-de-estudo 
ao nfvel de doutoramento (PhD), no Canada, 
para membros da faculdade na Universida
dade de Vi~osa. 

c) Equipamento: 

livros e material did6tico, a serem especi
ficados no Plano de Opera~Cio. 

2. Concorda-se em que o total da contribui~ao ca
nadense nco excedera a Can$ 800.000.00 (oitocentos 
mil dolores canadenses). 

VI. 1 . Como contribui~Cio a este Projeto, o Gover· 
no do Republica Federative do Brasil concorda em 
prover o seguinte: 

a) pessoal de contrapartida, locais de escrit6rio, 
servi~os de secretariado e servi~os de tra
du~ao quando necessaries para peritos ca
nadenses; 

b) transporte terrestre e aereo, e diaries, pa
ra viagens de servi~o no Brasil dos peritos 
canadenses, relatives ao desempenho de sues 
fun~oes no ambito do projeto; 

c) hotel ou acomoda~oes temporaries similares 
para peritos em missiio de curta dura~iio, e 
para peritos em missiio de Iongo dura~iio e 
sues families, desde a sua chegada no Bra
sil e ate a sua partido, se necessaria; 

d) acomoda~oes mobiliadas para os peritos em 
missiio de Iongo dura~iio e seus dependen
tes, ou pagamento de uma ajuda-moradia a 
ser especificada no Plano de Opera~iio e su
jeita a revisiio, se necessaria; 
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e) qualquer outro tipo de apoio nao especifica
do nos contribui~oes canadenses menclona
das no artigo V e necessaria para a execu
~ao satisfataria do projeto. 

2. A contribui~ao do Governo brasileiro e estimada 
no valor equivalente a Can$ 2. 500.000,00 (dois 
milhoes e quinhentos mil dolores canadenses). 

VII. As pessoas designadas no Plano de Opera~ao di
rigiriio os trabalhos no projeto e relatariio suas ativi
dades a Administra~iio do Programa. 

VIII. Os Governos do Canada e do Republica Federati
ve do Brasil deveriio assegurar a devida diligencia e 
eficiencia no cumprimento deste Ajuste Complementar 
e coda uma das Partes devera fornecer a outre, no 
medida do possfvel, as informa~oes que forem solici
tadas. 

IX. Qualquer comunica~iio ou documento a ser da
do, feito ou enviado pelo Governo do Canada ou pelo 
Governo do Republica Federative do Brasil, relative
mente a este Ajuste Complementar ou a qualquer de 
seus anexos, devera ser feito por escrito, certificando
se de que seja devidamente recebido pela parte inte
ressada quando entregue em moos, pelo correio, por 
via telegrafica, telex ou radiograma, aos respectivos 
endere~os, abaixo relacionados: 

Para o Governo do Republica Federative do Brasil: 

Universidade Federal de Vi~osa 
ale Ministerio das Rela~oes Exteriores 
(Divisiio de Coopero~ao Tecnico) 
Esplanade dos Ministerios 
70170 Brasilia, DF 

Para o Governo do Canada: 

The President, 
Canadian International Development Agency 
c/o Canadian Embassy, 
Avenido dos No~oes, lote 16 
70410 Brasilia, DF 

X. Avolioc;oes peri6dicos deveriio ser reolizodas de 
ocordo com urn procedimento a ser acordado entre o 
Governo do Canada e o Governo do Republica Federafi
va do Brasil e incorporados a urn mecanisme para 
ovalia~ao continuo, a ser especificado no Plano de 
Opera~iio. 

XI. As medidas or~omentarias, financeiras e adminis
trativas que ja tenham sido tornados pelo Governo 
do Canada e pelo Governo do Republica Federative do 
Brasil deverao ser continuodas e suplementares com 
o objetivo de que o projeto seja complementado so
tisfatoriamente. 

XII. 1. 0 presente Ajuste Complementar revo9o qual
quer outro acordo, verbal ou escrito, anteriormente 
montido entre os Governos do Canada e do Republica 
Federative do Brasil. Se necessaria, podera ser corri· 
gido no manei ra prescrita pelo Acordo de Cooperac;iio 
Tecnico de 2 de abril de 1975. 
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2. Coso o Governo do Republica Federative do Bra
sil concorde com as propostos contidas nos artigos I 
a XII, tenho a honra de propor que esto Nota e a 
nota de resposta de Vosso Excelencio, em que se ex
presse a concordancio de seu Governo, constituom urn 
Ajuste Complementor entre os nossos dois Governos, a 
entrar em vigor no data do Nota de resposta de Vas
sa ExceHlncia. 

Permita-me, Senhor Ministro, apresentar a Vossa Ex
celencia os protestos do minho mais alta considero~iio". 

2. Em resposta, informo Vossa Excelencio de que o 
Governo brasileiro concorda com os termos do Nota 
acima transcrita, a qual, juntamente com a presente, 
passo a constituir urn Ajuste Complementar entre nos
sos dois Governos, a entrar em vigor no data de 
hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
celencia os protestos do minha mais alta consideroc;iio. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores do Brasil 

AJUSTE SOBRE COOPERA~AO COM 0 
IRDEB E 0 PRONTEL 

A Sua Excelencia o Senhor James Howard Stone 
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario do ' 
Canada. 

Senhor Emboixador, 

Tenho a honra de acusar o recebimento do Nota B-14, 
de 9 de novembro de 1978, de Vosso Excelencio, cujo 
teor em portugues, e 0 seguinte: 

"Excel en cia, 

Com referencia a nota verbal n. 0 DCT/DCS/11 de 12 
d_e mar~o de 1974, do Ministerio das Rela~oes Exte
nores, e oo Acordo de Coopero~iio Tecnica existente 
entre o. Governo d~ Canada e o Governo do Republica 
Federot1va do Brasil, de 2 de abril de 1975, tenho a 
honra de propor, em nome do Governo do Canada e 
de ocordo com o artigo II do Acordo acima menciona
do, _ o s~gu!nte Ajuste Complementor relativo a coope
ra~ao tecn1ca com o Institute de Radiodifusiio Educa
tive do Bahia (IRDEB) e o Programa Nacional de Te
levisiio_ Educative (PRONTEL) no campo do tecnologia 
edUCOCIOnal. 

I. 1 . 0 Governo do Canada designa a Agencia Ca
nadense par~ o Desenvolvimento lnte.rnacional (dora
vente deno_mmada CIDA) como a agencia responsavel 
p~lo cumpnmento de suas obriga~oes no ambito deste 
A1uste Complementar. 
2. 0 Governo do Republica Federative do Brasil de
signa o Programa Nacional de Televisiio Educative (do
ravante denominado PRONTEL), como a agencia res
ponsavel pelo cumprimento de suas obriga~oes no am
bito deste Ajuste Complementar. 

II. 0 objetivo deste projeto e OSSIStlr 0 IRDEB no 
desenvolvimento de sua capacidade tecnica no campo 
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do radio educative e particularmente da radiotelevi
sao. 

1 . Os objetivos serao alcan~ados atraves da execu
~aa das seguintes atividades principais: 

a) aproveitamento de especialistas canadenses 
no compo da .~duca~ao e da tecnologia da 
comunica~ao para trabalharem com o IRDEB 
na Bahia; 

b) treinamento no Canada de pessoal brasileiro; 

c) fornecimento de itens selecionados de equi
pamento e de material essenciais para o 
projeto; 

2. 0 projeto tera a dura~ao de aproximadamente tres 
anos, podendo ser prarrogado mediante acordo entre 
as Partes. 

Ill. 0 Governo do Canada e o Governo da Republica 
Federative do Brasil, ou as agencies por eles designa
das, concordam em complementar este Ajuste, ontes 
ou a epoca da implementa~ao do projeto, com a apre
senta~ao de um Plano de Opera~ao pormenorizado. 
Uma c6pia do Plano de Opera~iies devera ser subme
tida a Secretaria de Coopera~iio Economica e Tecnica 
lnternacional (SUBIN) da Secretaria de Planejamento da 
Presidencia da Republica e a Divisao de Coopera~ao 
Tecnica (DCOPT), do Ministerio das Real~iies Exterio
res. 0 Paino de Opera~oes constituira um anexo ao 
presente Ajuste Complementar e devera: 

a) fornecer descri~iio pormenorizada do projeto; 
b) esquematizar os metodos e os meios o se

rem utilizados para a implementa~ao do pro
jete; 

c) designer as pessoas responsaveis pela exe
cu~iio do projeto, por parte do Governo do 
Canada e por parte do Governo da Republi
ca Federative do Brasil; 

d) estipular as obriga~iies, deveres e respon
sabilidades do Governo do Canada e do Go
verna da Republica Federative do Brasil, bem 
como suas contribui~oes financeiras; 

e) incluir um cronograma de execu~ao e de de
sembolso aproximado pela dura~ao do pro
jete; 

f) especificar os prazos em que se deveriio rea
lizer as avalia~iies conjuntas mencionadas no 
artigo IX, e os meios pelos quais deverao 
ser feitas. 

IV. Como contribui~iio a este projeto, o Governo do 
Canada concorda em prover o seguinte: 

a) Pessoal: 

- aproximadamente 150 homens/mes de pe
ritos tecnicos em educa~Cio audiovisual e 
comunica~iio, incluinda as seguintes 6reos 
de especializa~ao: pedagogia, produ~Cia de 
programas, dire~ao e administra~ao de pro
gramas, fotografia, artes _gr6ficas, tecnolo
gia audiovisual. 

b) Treinamento: 

- treinamento de curta dura~ao e seminaries 
no Canada para pessoal brasileiro do IRDEB. 

c) Equipamento: 

itens selecionados de equipamento de estu
dio e implementos a serem especificados no 
Plano de Opera~ao. 

2. Concorda-se em que o total da contribui~ao can a
dense niio excedera a Can$ 991.500,00 (novecentos e 
noventa e um mil e quinhentos d61ares canadenses). 

V. Como contribui~ao a este projeto, o Governo da 
Republica Federative do Brasil concorda em prover o 
seguinte: 

a) pessoal de contrapartida, locais de escrit6rio, 
servi~os de secretariado e servi~os de tra
du~ao, quando necessaries para os peritos 
canadenses; 

b) transporte terrestre e aereo, e diaries, para 
viagens de servi~o no Brasil dos peritos ca
nadenses, relatives ao desempenho de suas 
fun~iies no ambito do projeto; 

c) ·hotel ou acomoda~iies temporaries similares 
para os peritos em missao de curta dura~ao, 
e para o£ peritos em missao de longa dura
~ao e suas families, desde a sua chegada 
no Brasil e ate a sua partido, se necessaria; 

d) acomoda~iies mobiliadas para os peritos em 
missiio de Iongo dura~ao e seus dependentes, 
ou pagamento de ajuda-moradia a ser espe
cificada no Plano de Opera~iio e sujeita a 
revisiio, se necessaria; 

e) qualquer outro tipo de apoio nco especifi
cado nas contribui~oes canadenses mencio
nadas no artigo IV e necessaria para a exe
cu~ao satisfat6ria do projeto. 

2. A contribui~ao do Governo brasileiro e estimada 
no valor equivalente a Can$ 1.400.000,00 (um milhao 
e quatrocentos mil d61ares canadenses). 

VI. As pessoas designadas I]O Plano de Opera~ao di
rigirao os trabalhos no projeto, e relatarao suas ativi
dades a Administra~ao do Programa. 

VII. Os Governos do Canada e da Republica Federati
ve do Brasil deverao assegurar a devida diligencia e 
eficiencia no cumprimento deste Ajuste Complementar 
e cada uma das Partes devera fornecer a outra, na 
medida do possfvel, as informa~iies relevantes a exe
cu~ao do presente Ajuste. 

VIII. Qualquer comunica~iio ou documento a ser da
do, feito ou enviado pelo Governo do Canada ou pelo 
Governo da Republica Federative do Brasil, relativamen
te a este Ajuste Complementar ou a qualquer de seus 
anexos, devera ser feito por escrito, certificando-se de 
que seja devidamente recebido pela Parte interessada 
quando entregue em maos, pelo correio, por via tele
gr6fica, telex ou radiograma, aos respectivos endere~os, 
abarxo relacionados: 
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Para o Governo da Republica Federative do Brasil: 

Institute de Radiodifusao Educative da Bahia (IRDEB) 
a/c do Ministerio das Rela~oes Exteriores 
(Divisao de Coopera~ao Tecnica) 
Esplanade dos Ministerios 
70170 Brasilia, OF 

Para o Governo do Canada: 

The President, 
Canadian International Development Agency, 
c/o Canadian Embassy, 
Avenida das Na~oes, Lote 16 
70410 Brasilia, OF 

IX. Avalia~oes peri6dicas deverao ser realizadas de 
acordo com um procedi men to a ser acordado entre o 
Governo do Canada e o Governo da Republica Federati· 
va do Brasil e incorporadas a um mecanisme para ava
lia~ao continua a ser especificado no Plano de Opera
~ao. 

X. As medidas or~amentarias, financeiras e adminis
trativas que ja tenham sido tornados pelo Governo 
do Canada e pelo Governo da Republica Federative do 
Brasil deverao ser continuadas e suplementares com 
o objetivo de que o projeto seja completado satisfato
riamente. 

XI. 0 presente Ajuste Complementar revoga qualquer 
outro acordo, verbal ou escrito, anteriormente manti
do entre os Governos do Canada e da Republica Fe
derative do Brasil. Se necessaria, ele podera ser alte
rado na maneira prescrita pelo Acordo de Coopera~ao 
Tecnica de 2 de abril de 1975. 

2. Coso o Governo da Republica Federative do Bra
sil concorde com as propostas contidas nos artigos I 
a XI, tenho a honra de propor que esta Nota e a Nota 
de resposta de Vossa Excelencia, em que se expresse 
a concordancia de seu Governo, constituam um Ajus
te Complementar entre os nossos dois Governos, a en
trar em vigor na data da Nota de resposta de Vossa 
Excelencia. 

Permita-me, Senhor Ministro, apresentar a Vossa Ex
celencia os protestos da minha mais alta conside
ra~ao." 

2. Em resposta, informo Vossa Excelencia de que o 
Governo brasileiro concorda com os termos da Nota 
acima transcrita, a qual, juntamente com a presente, 
passa a constituir um Ajuste Complementar entre os 
nossos dois Governos, a entrar em vigor na data de 
hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lencia os protestos de minha mais alta considera~ao. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores do Brasil 
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AJUSTE SOBRE COOPERA~AO COM A 
UNIVERSIDADE EST ADUAL DE CAMPINAS 

A Sua Exceliincia o Senhor 

Embaixador James Howard Stone, 
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario do 
Canada. 

Senhor Embaixador, 

1 enho a i1onar de acusar o recebimento da Nota B-17, 
de 14/11/1978, de Vossa Excelencia, cujo teor em 
portugues e 0 seguinte: 

"Excelencia, 

Com referenda a nota velbal n. 0 OCT /DCS/11, de 12 
de mar~o de 1974, do Ministerio das Rela~oes Exterio
res, e ao Acordo de Coopera~ao Hcnica existente entre 
o Governo do Canada e o Governo da Republica Fe
derative do Brasil de 2 de abril de 1975, tenho a 
honra de proper, em nome do Governo do Canada e de 
acordo com o artigo II do Acordo acima mencionado, 
o seguinte Ajuste Complementar relative a coopera~Cio 
tecnica com a Universidade Estadual de Campinas no 
campo da tecnologia de alimentos e do engenharia 
agricola. 

I. 1. 0 Governo do Canada designa a Agencia Ca
nadense para o Desenvolvimento lnternacional (dora
vente denominada CIDA) como a agencia responsavel 
pelo cumprimento de sues obriga~oes no ambito des
te Ajuste Complementar. 

2. 0 Govern a da Republica Federative do Brasil de
signa a Universidade Estadual de Campinas (doravante 
denominada Universidade de Campinas) como a agen
cia responsavel pelo cumprimento de suas obriga~oes 
no ambito deste Ajuste Complementar. 

II. 0 objetivo deste projeto e assistir a Universida
de de Campinas a elevar seus programas de ensino e 
pesquisa no campo do tecnologia de alimentos e do 
engenharia agricola. 

1 . Os objetivos serao alcan~adas atraves do execu
~ao das seguintes atividades principais: 

a) aproveitamento de professores e cientistas 
pesquisadores em tecnologia de alimentos e 
engenharia agricola como consultores em 
missao de curta dura~Cio no Universidade de 
Campi nos; 

b) concessao de balsas de estudo e de treina
mento academico de curta dura~ao no Cana
da, para membros brasileiros da faculdade 
no Universidade de Campinas; 

c) fornecimento de itens selecionados de equi
pamento e material didatico essenciais para 
o projeto. 

2. 0 projeto terc] a dur.a~Cio de aproximadamente 
tres enos, podendo ser prorrogado mediante acordo 
entre as Partes. 
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Ill. 0 Governo do Canada e o Governo do Republica 
Federative do Brasil, ou as agencies por ele designa
das, concordom em complementor este Ajuste, antes 
ou a epoca do implementa~iio do projeto, com a opre
sento~iio de um Plano de Opera~iio pormenorizado. 
Uma c6pia do Plano de Opero~iies devera ser submeti
da a Secretaria de Coopera~iio Economica e Tecnica 
lnternacional (SUBIN) do Secretorio de Planejamenta 
do Presidencia do Republica e a Divisiio de Coopera~iio 
Tecnica (DCOPTJ do Ministerio das Rela~oes Exteriores. 
0 Plano de Opera~iio constitui ra um anexo ao presen
te Ajuste Complementor e dev~ra: 

a) fornecer descri~iio pormenorizada do projeto; 
b) esquematizor os metodos e os meios a se

rem utilizados para a implementa~ao do 
projeto; 

c) designer as pessoas responsaveis pela exe· 
cu~6o do projeto, por porte do Governo do 

Canada e por parte do Governo do Republi· 
co Federative do B rosi I; 

d) estipular as obriga~oes, deveres e responsa
bilidades do Governo do Canada e do Go

verna do Republica Federative do Brasil, bem 
como suas contribui~oes financei ras; 

e) incluir um cronograma de execu~iio e de de
sembolso aproximado pela dura~Cio do pro
jete; 

f) especificar os prozos em que se deveriio rea
lizer as avalia~oes conjuntas mencionadas 
no artigo IX, e os meios pelos quais deve
rao ser feitas. 

IV. Como contribui~ao a este projeto, o Governo do 
Canada concordo em prover o seguinte: 

a) Pessoal: 

Um total de aproximadamente 35 homens/mes de con
sultores canodenses em missiio de curta dura~ao nos 
seguintes areas: 

- Embalagem de alimentos 
Tecnologia do pescado 

- Bioengenhoria 
Estruturos de fazendas 

- Tecnologia de 1rnga~ao 
- Trotamento de residues. 

b) Treinamento: 

- tres balsas de estudo a n ivel de doutora
mento (PhD) em tecnologia de alimentos; 

- uma balsa de estudo a nivel de mestrodo 
(M Sc) em tecnologio de alimentos; 

- balsas de estudo para treinomento em curta 
duro~iio, a serem determinodas. 

c) Equipamentos: 

ltens selecionados de equipamento e material didatico 
essenciois para o projeto e a serem especificados no 
Plano de Operoqaes. 

2. Concordo-se em que o total do contribui~iio cane
dense niio excedera a Can$ 600.000,00 (seiscentos mil 
dolores canadenses). 

V. Como contribui~iio a este projeto, o Governo do 
Republica Federative do Brasil concorda em prover o 
seguinte: 

a) pessoal de contrapartida, locais de escrit6-
rio, servi~os de secretariado e servi~os de 
trodu~oo quando necessaries para os peri
tos canadenses; 

b) tronsporte terrestre e aereo, e diarias, para 
viagens de servi~o no Brasil dos peritos co
nadenses, relatives ao desempenho de suas 
fun~iies no ambito do projeto; 

c) hotel ou acomoda~oes temporaries similares 
para os peritos em missiio de curta dura~ao, 
e para os peritos em missiio de Iongo dura
~iio e suas families, desde a sua chegada 
no Brasil e ate a sua partido, se necessaria; 

d) acomoda~oes mobiliadas para os peritos em 
missao de Iongo dura~oo e seus dependentes, 
ou pagamento de ajuda-moradia a ser espe
cificada no Plano de Opero~oes e sujeita a 
revisao, se necessaria; 

e) qualquer outre tipo de apoio niio especifi
cado nos contribui~oes canadenses mencio
nadas no artigo IV e necessano para a exe
cu~ao satisfat6ria do projeto. 

2. A contribui~ao do Governo brasileiro e estimada 
no valor equivalnte a Can$ 2.053. 728,00 (dois mil hoes 
e cinquenta e tres mil, setecentos e vinte e oito dolo
res conadenses). 

VI. As pessoas designodas no Plano de Opero~oes di
rigiriio os trobalhos no projeto, e relatariio suas ativi
dades a Administra~iio do Progroma. 

VII. Os Governos do Canada e do Republica Federati
ve do Brasil deveriio osseguror a devido diligencia e 
eficiencia no cumprimento deste Ajuste Complementar 
e coda umo das Partes devera fornecer a outre, no 
medida do possivel. as informo~oes que forem solici
tadas. 

VIII. Qualquer comunica~ao ou documento a ser do
do, feito ou enviado pelo Governo do Canada ou pelo 
Governo do Republica Federative do Brasil, relative
mente a este Ajuste Complementar ou a qualquer de 
seus anexos, devera ser feito por escrito, certificando
se de que seja devidamente recebido pela Parte interes
sada quando entregue em moos, pelo correio, por vias 
telegr6fica, telex ou radiogroma, aos respectivos en
dere~os, abaixo relacionados: 

Para o Governo do Republica Federative do Brasil: 

Universidade Estadual de Campinos 
ale do Ministerio das Rela~iies E~.teriores 
(Divisao de Coopera~Cio Tecnica) 
Esplanade dos Ministerios 
70170 Brasilia, OF 
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Para o Governo do Canada: 

The President, 
Canadian International Development Agency·, 
c/o Canadian Embassy 
Aveni da das Na~oes, lore 16 
70410 Brasilia, DF 

IX. Avalia~oes peri6dicas deverao ser realizadas de 
acordo com um procedimento a ser concordado entre 
o Governo do Canada e o Governo da Republica Fe
derative do Brasil e incorporadas a um mecanisme pa
ra avalia~ao continua a ser especificado no Plano de 
Opera~oes. 

X. As medidas or~amentarias, financeiras e adminis
trativas que ja tenham sido tornados pelo Governo 
do Canada e pelo Governo da Republica Federative do 
Brasil deverao ser continuadas e suplementadas com 
o objetivo de que o projeto seja completado satisfato
riamente. 

XI. 0 presente Ajuste Complementar cancela qual
quer outro acordo anterior relativamente a este pro
jete, verbal ou escrito, entre os Governos do Canada e 
da Republica Federative do Brasil. Se necessaria, ele 
podera ser alterado na maneira prescrita pelo Acordo 
de Coopera~ao Tecnica de 2 de abril de 1975. 

2. Coso o Governo da Republica Federative do Bra
sil concorde com as propostas contidas nos artigos I 
a XI, tenho a honra de propor que esta Nota e a Nota 
de resposta de Vossa Excelencia, em que se expresse 
a concordoncia de seu Governo, constituam um Ajus
te Complementar ~01tre os nossos dois Gavernos a 
entrar em vigor 110 data da Nota de resposta de V~ssa 
Excelencia. 

Permita-me, Senhor Ministro, apresentar a Vossa Ex
celencia os protestos da minha mais alta considera
~ao." 

2. Em resposta, informo Vossa Excelencia de que o 
Governo brasileiro concorda com os termos da Nota 
acima transcrita, a qual, juntamente com a presente, 
passa a constituir um Ajuste Complementar entre nos
sos dais Governos, a entrar em vigor na data de hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lencia os protestos de minha mais alta considera~ao. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores do Brasil 

usina de itaipu tera duos 
turbinas de reserva 

Acordo sobre o numero de unidades geradoras na 
Usina Hidreletrica de ltaipu, firmado em Brasilia, em 
30 de outubro de 1978, atraves de Notus trocadas 
entre os Ministros das Rela~oes Exteriores do Brasil, 
Antonio F. Azeredo da Silveira, e do Paraguai, 
Alberto Nogues. 

A Sua Excelencia o Senhor Embaixador Alberto Nogues, 
Ministro das Rela~iies Exteriores da 
Republica do Paraguai. 
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Senhor Ministro, 

Com referencia ao anexo "B" do Tratado de ltaipu, 
modificado por troca de notas de 22 de abril de 1975, 
tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Ex
celencia ser o seguinte o entendimento do Governo 
brasileiro a respeito do numero de unidades geradoras 
em ltaipu: 

a) o aproveitamento hidreletrico de ltaipu com
portara um conjunto gerador composto de 
18 unidades de 700 megawatts coda uma; 

b) a ITAIPU BINACIONAL podera contar, utili
lizando o espa~o disponivel na casa de for
~a. com ate duos unidades geradoras de re
serve, que terao a fun~i:io de substituir qual
quer das unidades mencionadas na letra "a" 
acima, enquanto esta tenha sua opera~i:io 
interrompida por motivos de ordem tecnica; 

c) as unidades mencionadas na letra "b" acima 
ni:io seri:io acrescentadas ao funcionamento 
simultoneo do conjunto gerador de 18 uni
dades mencionado na letra "a"; 

d) o caudal maximo afluente do conjunto gera
dor das 18 unidades, mencionado na letra "a" 
acima, sera da ordem de 12.600 metros cubi
cos por segundo; 

e) as unidades a que se refere a letra "b" aci
ma ni:io serao consideradas como "potfmcia 
instalada" para os fins de contrata~ao de po
tencia, previstos no Artigo XIII, Paragrafo 
unico, do Tratado de ltaipu, e nos Notas tro

•cadas em 26 de abril de 1973, sabre o as
sunto. 

2. A presente Nota e a de Vossa Excelencia de iden
tico tear e mesma data, constituem acordo ~ntre nas
sos Governos. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lencia os protestos da minha mais alta considera~ao. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores do Brasil 

a ratifica~ao do convenio de 
coopera~ao cultural e cientifica brasil-chile 

Ata da cerim&nia de troca dos lnstrumentos de 
Ratifica~iio do Convenio de Coopera~iio Cultural e 
Cientifica, realizada, no Palacio ltamaraty de Brasilia, 
em 14 de novembro de 1978, pelo Ministro de 
Estado das Rela~oes Exteriores, Antonio F. Azeredo 
da Silveira, e pelo Embaixador Extraordinario e 
Plenipotenciario do Chile, Hector Bravo Munoz. 
(0 texto do Convenio de Coopera~iio Cultural e 
Cientifica, assinado em Brasilia, em 23 de dezembro 
de 1976, foi publicado por esta Revista 
em seu numero 11, pagina 118.) 

Os abaixo-assinados, Sua Excelencia o Senhor Embai
xador Antonio Francisco Azeredo do Silveira, Minis
tro de Estado das Rela~oes Exteriores da Republica 
Federative do Brasil, e Sua Excelencia o Senhor Hec
tor Bravo Munoz, Embaixador Extraordinario e Ple
nipotenciario da Republica do Chile, reuniram-se no 
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Palacio ltamaraty, em Brasilia, a 14 de novembro 
de 197B, para proceder a troca de instrumentos de 
ratifica~iio do Convenio de Coopera~iio Cultural e 
Cientifica, concluido entre os dais poises e assinado 
no cidade de Brasilia, aos 23 dias do mes de dezem
bro de 1976. 

E, tendo achado conformes e em boa e devida forma 
os respectivos instrumentos de ratifica~iio, efetua
ram a sua troca. 
Em fe do que, no Iugar e data acima declarados, as
sinaram a presente Ata em portugues e em espa
nhol e nela apuseram seus selos. 

atos diplomaticos 

promulga~ao e aprova~ao 
de acordos 

aprovados pelo congresso nacional 

Atos Finais do Congresso do Uniiio Postal Universal, 
do Acordo Realtivo as Cartas com valor declarado e 
do Acordo relative as Encomendas Postais, assinados 
em lausanne, em 1974 (Mensagem n. 0 261, de 3-8-
78, em 3 de outubro de 1978). 

Acordo de Previdencia Social, celebrado em Montevi
deu, a 27 de janeiro de 1978, entre o Govern a do 
Republica Federative do Brasil e o Governo do Repu
blica Oriental do Uruguai (Mensagem n.0 99, em 4 
dt outubro de 1978). 

Acordo Comercial entre Brasil e China, celebrado em 
Pequim a 7 de janeiro de 1978 (Mensagem n. 0 101, 
de 28-03-78, em 17 de outubro de 1978). 

Emenda do Artigo 50 (a) do Conven~iio sabre Avia
~iio Civil lnternacional, adotada pela XXI Assembleia 
do Organiza~iio de Avia~iio Civil lnternacional (OACI), 
realizada em Montreal em 1974 (Mensagem n. 0 247, 
de 25-07-78, em 18 de outubro de 1978). 

Acordo sabre a instala~iio e funcionamento no cida
de de Sao Paulo, de um escritario do Minero-Peru 
Comercial, celebrada na linha de fronteira borsileiro
peruana a 5 de novembro de 1976, entre o Brasil e 
a Republica do Peru (Mensagem n. 0 103, ern 29 de 
novembro de 1978). 
lexto de Recomenda~iio n.0 120, sobre Higiene no 
lomercio e nos Escritarios, adotada pela Conferencia 
lnternacional do Trabalho ern 8 de julho de 1964 
em sua 48.a Sessiio, reolizada em Genebra (Mensa
gem n. 0 205, em 29 de novernbro de 1978). 

Acordo Basico de Coopera~iio Tecnica e Cientifica 
entre o Governo da Republica Federative do Brasil e 
o Governo do Republica da Guine-Bissau (Mensagem 
n. 0 263, em 29 de novembro de 1978). 

Emendas a Conven~iio da Organiza~iio Maritima Con
sultive lntergovernamental (OMCI), no seu X periodo 
de sessoes ordinaries, em londres, aprovada em 17 
de novembro de 1977 (Mensagem n.0 248, de 27-07-78, 
em 30 de novembro de 1978). 

atos diplomciticos submetidos 
:~o congresso nacional 

Acordo Comercial entre o Governo da Republica Fede
rative do Brasil e o Governo da Republica da Guine
Bissau, celebrado em Brasilia, a 18 de maio de 1978 
(Mensagem n. 0 268, de 29 de novembro de 1978). 

Conven~iio Destinada a Evitar a Dupla Tributa~iio e 
Prevenir a Evasiio Fiscal em Materia de lrnpostos sa
bre a Renda, firmada entre a Republica Federative do 
Brasil e a Republica Italiano, assinada em Roma, a 3 
de outubro de 1978 (Mensagem n. 0 486, de 4 de de
zernbro de 1978). 

Conven~iio entre a Republica Federative do Brasil e o 
Griio-Ducado de luxemburgo para Evitar a Dupla Tri
buta~iio em Materia de Impastos sobre a Renda e o 
Capital, fi rmada na cidade de luxemburgo, a 8 de no
vembro de 1978 (Mensagem n. 0 487, de 4 de dezem
bro de 1978). 
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comunicado de imprensa relata os 
entendimentos 

de giscard d'estaing no brasil 

Comunicado do ltamaraty a imprensa, divulgado 
em Brasilia, em 5 de outubro de 1978: 

l . A convite do Presidente da Republica Federative 
do Brasil Ernesto Geisel e Senhora Lucy Geisel, o 
Presidente da Republica Francese Valery Giscard 
d'Estaing, e Senhora Anne-Aymone Giscard D'Estaing 
visitam oficialmente o Brasil de quatro a sete de ou· 
tubro de 1978. Durante a sua estada, o Presidente 
Giscard d'Estaing esteve na capital federal, bern como 
ira a Sao Paulo, Rio de Janeiro e Mana us. 

2. 0 Presidente Valery Giscard d'Estaing manteve 
aprofundadas e amistosas conversa~oes com o Presi
dente Ernesto Geisel sobre o progressive desenvolvi
mento das rela~oes e da coopera~ao entre os do is pa 1-
ses, bern como sobre as principais questoes da atuali· 
dade internacional. 

3. Participaram, igualmente, dessas conversa~iies, 
Sua Excelencia o Senhor Louis de Guiringaud, Ministro 
dos Neg6cios Estrangeiros da Fran~a, e Sua Excelen· 
cia o Senhor Embaixador Antonio F. Azeredo da Sil· 
veira, Ministro de Estado das Rela~iies Exteriores do 
Brasil. 

4. Durante a visita, foi assinada pelo Presidente 
da Republica Federative do Brasil e pelo Presidente da 
Republica Francese Declara~ao Conjunta que enuncia 
os princfpios da coopera~ao franco-brasileira e men· 
ciona as questoes internacionais de interesse' especial 
para os dois poises. 

5. 0 Presidente Giscard d'Estaing visitou o Congres· 
so Nacional, reunido em sessao solene conjunta, e o 
Supremo Tribunal Federal, reunido em Sessao Pie· 
naria. 

6. 0 Presidente Giscard d'Estaing sera recebido pelos 
Governadores dos seguintes Estados: Sao Paulo, Se· 
nhor Paulo Egydio Martins, Rio de Janeiro, Senhor 

Floriano Faria Lima; e Amazonas, Senhor Enoch da 
Silva Reis. 

7. 0 Ministro de Estado das · Rela~iies Exteriores do 
Brasil e o Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da Fran· 
~a mantiveram uma proffcua reuniao de trabalho. Os 
dais Ministros convieram da necessidade de continuer 
a desenvolver os contatos ministeriais no quadro da 
Grande Comissao. Foi a prop6sito, assinalado o exito 
da recente reuniao da Comissao Economica Franco· 
Brasileira de Industria e Comercio. Acordou-se, outros
sim, que a proxima reuniiio da Grande Comissao se 
realize em Paris em data a ser fixada oportunamente 
por via diplomatica. 

8. 0 Guarda dos Selos, Ministro da Justi~a da Fran· 
~a, Senhor Alain Peyrefitte, entrevistou-se com o Mi· 
nistro de Estado dos Neg6cios da Justi~a, Doutor 
Armando Ribeiro Falcao, e com o Ministro de Estado 
do Interior, Doutor Mauricio Rangel Reis. 0 Ministro 
da Saude e da Familia, Senhora Simone Veil, manteve 
conversa~oes com os Ministros de Estado da Saude, 
Doutor Paulo de Almeida Machado, e da Previdencia 
e Assistencia Social, Doutor Luis Gonzaga do Nasci
mento e Silva. 0 Ministro do Comercio Exterior, Se· 
nhor Jean-Fran~ois Deniau encontrou-se com o Minis· 
tro de Estado das Minas e Energia, Doutor Shigeaki 
Ueki, bern como com o Ministro de Estado da Industria 
e do Comercio, Doutor Angelo Caiman de 56. Nesta reu· 
niao, acompanhava o Ministro J. F. Deniau o Secre
tario ~e Estado junto ao Ministro da Industria, Senhor 
Jean-P1erre Prouteau. 

Os dais ministros da Justi~a, ao fim de suas conver· 
sa~oes, se puseram de acordo sabre as grandes linhas 
de diversas conven~aes de coopera~iio judiciaria em 
materia civil, comercial, social, administrative e pe
nal, . bern como sabre uma conven~iio de extradi~ao, 
cobnndo espec10lmente as infra~iies relatives a en· 
torpecentes. 

llecidiram assinar essas conven~oes antes do fim des
te ano. Alem disto, acertaram um acordo relative 6 
gratuidade de cartes rogat6rias em materia penal. 

9. Dando sequencia a coopera~ao entre o Brasil e 
a Fran~a. os dois Ministros dos Rela~oes Exteriores 
assinaram os seguintes documentos: 
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urn Acordo de coopera~iio tecnol6gica in
dustrial; 
urn Acordo - quadro de coopera~iio inter
universitaria; 

- uma troca de Netas realtiva a gratuidade 
das cartes rogat6rias _ 

Outrossim o Ministro das Minas e Energia do Brasil 
e o Ministro do Comercio Exterior do Fran~a realizaram 
uma troca de carta relative as fontes novas de energia. 

a reun1ao dos chanceleres brasileiro e 
uruguaio em montevideu 

Comunicado do ltamaraty a 1mprensa, divulgado 
em Brasilia, em 7 de dezembro de 1978, a 

proposito do encontro, em Montevideu, dos Ministros 
das Rela~iies Exteriores do Brasil, 

Antonio F. Azeredo da Silveira, e do Uruguai, 
Adolfo Folie Martinez. 

0 Senhor Ministro das Rela~oes Exteriores do Repu
blica Federative do Brasil, Embaixador Antonio F. 
Azeredo do Silveira, e o Senhor Ministro das Rela~oes 
Exteriores da Republica Oriental do Uruguai, Embaixa
dor Adolfo Folie Martinez, se reuniram em Montevi
deu no dia 7 de dezembro de 1978. 

2. Na oportunidade, os Chanceleres efetuaram, no 
Palacio Santos, duos trocas de Netas, estabelecendo 
mecanismos operatives no ambito do Tratado da Ba
cia do lagoa Mirim que visam a implementa~ao, no 
mais curto prazo, do programa bilateral para o de
senvolvi men to da regiiio. 

3. Em aten~iio a sugestao do Governo uruguaio, foi 
constituido urn grupo binacional para estudar o finan
ciamento do Projeto Jaguariio na parte corresponden
te ao Uruguai e indicados os seus integrantes por co
da urn dos poises. 0 grupo devera apresentar as con
clusoes de seus trabalhos aos dois Governos, a que per
mitira avan~ar em uma materia fundamental para o 
inicio efetivo das obras do projeto Jaguariio. 

4. Tambem at raves de Netas, foram indicadas as en
tidades executives de ambos os poises que, de con
formidade com o esquema prevista no Tratado da Ba
cia da lagoa Mirim e atos complementares, deverao 
realizer as obras comuns do Projeto Jaguarao, inte
grando, atraves de representantes, a Subcomissao 
Coordenadora para o Rio Jaguariio. 

5. De conformidade com solicita~iio do Governo uru
guaio, foi, igualmente, acordada a presta~ao, por 
parte dos 6rgaos brasileiros competentes, em especial 
a Superintendencia do Desenvolvimento da Regiao Sui 
- SUDESUL, de coopera~ao tecnica para a analise das 
possibilidades de desenvolvimento da Bacia da lagoa 
Mirim, no que se refere tanto ao aproveitamento das 
projetadas obras hidreletricas e de irriga~ao, quanta 
a outros setores, particularmente a explora~ao dos re
cursos minerais. 
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6. Os Chanceleres assinalaram o especial significado 
dessas medidas, no contexte do esfor~o conjunto de 
desenvolvimento da area da Bacia da lagoa Mirim, 
em que estiio empenhados ambos os poises. 

7. Os Ministros examinaram detidamente o estado 
presente das rela~oes brasileiro-uruguaias e mantive
ram uteis conversa~oes sobre temas de relevante in
teresse para os dois poises. 

8. Expressaram, final mente, sua particular satisfa
~ao pela implementa~iio do Protocolo de Expansao Co
mercia!, firmado em Rivera, em 12 de junho de 1975, 
que tem apresentado resultados altamente positives 
e encorajadores para o intercombio comercial brasi
leiro-uruguaio. 

No dia 1.0 de dezembro de 1978, o ltamaraty 
divulgou o seguinte Comunicado a imprensa: 

Os Ministros das Rela~oes Exteriores do Brasil e do 
Uruguai se reunirao em Montevideu no proximo dia 7. 

Serao firmadas na ocasiao notas relatives ao Projeto 
Jaguarao, no contexte do Tratado da Bacia da lagoa 
Mirim. Por outro lado, os Chanceleres aproveitariio a 
oportunidade para fazer urn exame de aspectos im
portantes das rela~oes entre os dois poises, 

a v reuniao da comissao mista 
teuto-brasileira de coopera~ao econ&mica 

Comunicado do ltamaraty a imprensa, divulgado 
em Brasilia, em 31 de outubro de 1978, a 

proposito da V Reuniiio da Comissao Mista Teuto
Brasileira de Coopera~iio Economica: 

A Comissao Mista Teuto-Brasileira de Coopera~ao Eco
n6mica realizou sua V Reuniao em Brasilia, nos dias 
30 e 31 de outubro de 1978. A delega~ao brasilei ra 
foi presidida pelo Embaixador Joao Paulo da Silva Pa
ranhos do Rio Branco, Chefe do Departamento da Euro
pa do Ministerio das Rela~oes Exteriores. Presidiu a de
lega~ao olema o Consul Pavel, membra do Conselho 
Diretor da Confedera~ao da Industria Alema. Ao abrir 
os trabalhos, o Ministro das Rela~oes Exteriores, Embai
xador Azeredo da Silveira, elogiou as atividades da co
missao, salientando seu carater modeler para a coo
pera~ao do Brasil com outros poises industrializados 
do Ocidente. Os integrantes brasileiros e alemaes da 
comissao procederam a uma troca de informa~oes so
bre o desenvolvimento econ6mico de ambos os pa ises. 
Foi debatido amplamente o fomento as exporta~oes 
brasileiras para a Republica Federal Alema. Foi criado 
urn grupo de trabalho destinado a examiner, baseado 
numa rela~ao de produtos apresentada pela parte 
alemii, os setores agrfcolas e industriais possibilitando 
o expansao das exporta~oes brasilei ras. 

A proxima reuniao da Comissao Mista Teuto-Brasileira 
de Coopera~ao Econ6mica sera realizada em Bonn, no 
decorrer do segundo semestre de 1979. 
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a vm reuniao da comissao mista 
teuto-brasileira de coopera~ao cientifica 
e tecnologica 

Comunicado do ltamaraty a imprensa, divulgado 
em Brasilia, em 27 de outubro de 1978, ao 

final da VIII Reuniiio da Comissao Mista Teuto.Brasileira 
de Coopera~iio Cientifica e Tecnologica. 

Nos dias 26 e 27 de outubro de 1978, reuniram-se 
no Ministerio das Rela~oes Exteriores, em Brasilia, as 
se~oes brasileira e olema do VIII Comissao Mista 
Teuto-Brosileira de Coopera~ao Cientifica e Tecnol6-
gica. 

2. A Delega~ao brasileiro foi chefiada pelo Secre
tario-Geral do Ministerio das Rela~oes Exterio;es Embai
xador Dorio Moreira de Castro Alves, e a Delega~ao 
Alema foi liderada pelo Secretario-Geral do Ministerio 
Federal de Pesquisa e Tecnologia Senhor Hans Hilger 
Haunschild. 

3. No sessao de aberturo, os Chefes das Delega~oes 
expressaram sua satisfa~ao pelos progresses obtidos 
no cumprimento dos objetivos do Acordo Geral sabre 
Coopera~ao Cientifica e Tecnol6gica, assinado em Bonn 
em 09 de junho de 1969. 

4. No mesma oportunidade, passaram em revista o 
estagio de implementa~ao dos dez diferentes Convenios 
setoriais assinados, desde entao, estabelecendo a coo
pero~ao entre entiaddes brasileiras e a Iemos. 

5. No area cientifico-tecnol6gica, em geral, verificou
se que projetos em varias areas do conhecimento con
tinuam em andamento; esses projetos dizem respeito 
a trabalhos de investiga~ao basica e aplicada em Uni
versidades e Institutes de Pesquisas. Durante a reu
niao alguns projetos novas forom propostos, com vis
tas a realiza~iio de pesquisa conjunta no campo da 
ecologia, do energia solar, do agriculture, do meteo
rologic no Nordeste, de aplica~oes de processamento 
de dodos e de biotecnologia. No area nuclear, a ava
lia~ao do estagio de coopera~ao permitiu observer o 
progresso geral que se observa no execu~ao do mes
ma, especialmente no que se refere ao aperfei~oamen 
to do forma~ao e treinamento de especialistas. 

6. Forom tambem tratados problemas de forma~oo 
de pessoal no area de oceanografia e biologic marinha. 

7. No area de pesquisa especial, registrou-se a con
tinua~ao de uma colabora~ao muito intensa nos cam
pos de interesse mutua, inclusive em energia e61ica, 
e dais novas projetos de pesquisa conjunta foram pro
pastas para o ano proximo: tecnologia de satelites e 
sensoreamento remota 

8. Final mente, aten~ao especial esta sen do dada ao 
interc6mbio de pesquisadores brasileiros e alemaes; 
no total, cerca de trezentos cientistas de ambos os 
Iadas foram intercambiados entre outubro de 1977 
e outubro de 1978. Esse intercambio esta sendo rea
lizado com duos finalidades principais. Por um /ado, 
dentro dos projetos existentes, cientistas alemaes e 

brasileiros trabalham em conjunto em atividades de 
pesquisa. Por outro /ado, esta sendo realizado um 
grande esfor~o para a vinda de professores alemaes 
ao Brasil, contratados por universidades brasileiras, 
especialmente as do Nordeste, no sentido de refor~ar 
os grupos de pesquisa e o en sino de pos-gradua~ao. 

9. Foi, tambem, prevista a doa~ao, por parte do Ale
manha, de pequenos equipamentos e de material de 
pesquisa, com vistas a proporcionar a infra-estrutura 
inicial necessaria ao trabalho desses professores. 

brasil deseja harmonia continental 
na america latina 

Notas verbais entregues pelo Secretario·Geral 
do Ministerio das Rela~oes Exteriores, 

Dorio Moreira de Castro Alves, ao Embaixador 
da Argentina e ao Encarregado de Negocios 

da Embaixada do Chile, em 14 de dezembro de 1978: 

NOT A ENTREGUE AO EMBAIXADOR ARGENTINO 

0 Ministerio das Rela~oes Exteriores cumprimenta a 
Embaixada do Republica Argentina e tern a honra de 
referir-se aos comunicados emitidos, ontem, em Bue
nos Aires e em Santiago, a respeito do diferendo nu 
regiao austral do Continente. 

2. Tendo em vista os termos dos comunicados acima 
mencionados, o Governo brasileiro ve com preocupa
~ao a gravidade do situa~ao por que passam as re
la~oes entre os dois poises irmaos e vizinhos. 

3. Fie/ ao principia do nao-interven~ao nos assuntos 
internes e externos de outros Estados, o Brasil nao 
pretende, de forma alguma, entrar no merito do ques
tao. Cre que lhe cabe, no entanto, em nome do har
monia continental e do fraternidade que une os po.vos 
e Governos latino-americanos, manifestar seus invaria
veis sentimentos de concordia, para que, dentro do 
espfrito e da letra do Carta da Organiza~ao dos Es
tados Americanos, continue a prevalecer entre as Na
~oes deste Continente, que compartilham as mesmas 
aspira~oes, o prop6sito "de conviver em paz e de pro
mover, mediante sua mutua compreensao e seu res
peito pela soberania de coda um, o melhoramento de 
todos no independencia, no igualdade e no direito". 

4. Faz, em consequencia, o Governo brasileiro. um 
veemente apelo aos Governos do Argentina e do Chi
le, no sentido de que prossigam em seus entendimen
tos, guiados pelo fi rme desejo de chegar a so/u~oes 
harmoniosas e de manter a paz do grande familia 
das Nacoes americanas. 

NOTA ENTREGUE AO ENCARREGADO DE 
NEGOCIOS CHILENO 

0 Ministerio das Re/a~oes Exteriores cumprimenta a 
Embaixada do Chile e tem a honra de referir-se aos 
comunicados emitidos, ontem, em Santiago e em Bue-
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nos Aires, a respeito do diferendo no regiao austral 
do Continente. 

2. Tendo em vista os termos dos comunicados acima 
mencionados, o Governo brasileiro ve com preocupa
~ao a gravidade do situa~ao par que possom os relo· 
~aes entre os dais poises irmiios e vizinhos. 

3. Fie! ao principia do nao-interven~iio nos assun
tos internes e externos de outros Estados, o Brasil 
nao pretende, de forma alguma, entrar no merito do 
questao. Cre que lhe cabe, no entanto, em nome do 
hormonia continental e do fraternidade que une os 
povos e Governos latino-americanos, manifestar seus 
invariaveis sentimentos de concordia, para que, den
tro do espirito e do letra do Carta do Organiza~iio 
dos Estados Americanos, continue a prevalecer entre as 
No~oes deste Continente, que compartilham as mes
mas ospiro~oes, o proposito "de conviver em paz e 
de promover, mediante sua mutua compreensiio e seu 
respeito pela soberania de cado um, o melhoromento 
de todos no independencia, no igualdade e no direito". 

4. Foz, em consequencia, o Governo brasileiro, um 
veemente opelo aos Governos do Chile e do Argentina, 
no sentido de que prossigam em seus entendimentos, 
guiados pelo firme desejo de chegar o solu~oes har
moniosas e de manter a paz do grande familia das 
No~oes omericanas. 

itaipu e tema de reuniao entre 
brasil e paraguai 

No dia 26 de outubro de 1978, as Delega~iies 
brasileira e paraguaia divulgaram, em 

Brasilia, a seguinte Nota a imprensa, a proposito 
da reuniiio sobre a ltaipu Binacional: 

Estiverom reunidos no Polacio ltamaroty, no dia 26 
de outubro de 1978, representantes dos Governos bra
sileiro e paroguaio a fim de trocarem ideias sabre 
temos de interesse do ltaipu. 

As conversa~oes se processaram em uma atmosfera do 
maier cordialidode e entendimento. 

As duos Oelega~oes submeterao a seus respectivos Go
vernos os elementos de juizo que examinaram. 

helmut schmidt vem ao brasil 
em 1979 

Comunicado do ltamaraty a imprensa, divulgado 
em Brasilia, em 1.0 de dezembro de 1978: 

A convite do Governo brasileiro, o Senhor Helmut 
Schmidt, Chanceler Federal do Republica Federal de 
Alemanha, visitar6 o Brasil, em abril de 1979. 
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governo brasileiro ratifita o tratado 
de coopera~iio amazonica 

Nota do ltamaraty a imprensa, em 18 de dezembro 
de 1978, a proposito da realiza~iio dos procedimentos 

por parte do Governo brasileiro para 
ratifica~iio do Tratado de Coopera~iio Amaziinica: 

0 Governo brasileiro procedeu, ontem, ao deposito, 
junto aos Arquivos do ltomaraty, do lnstrumento de 
Ratifica~ao do Tratado de Coopera~ao Amaz6nica, assis
nado em Brasilia, em 3 de julho de 1978 e aprovado 
pelo Congresso Nacional mediante o Decreto-Legisla
tivo n.0 69. 

2. Completaram-se, par esse a to, no referente ao 
Brasil, todos os procedimentos requeridos para a for
mal ratifica~ao do Tratado de Coopera~ao Amazonica, 
o qual entrar6 em vigor no momenta do deposito do 
ultimo instrumento de ratifica~iio das Partes Contra
tontes, nos termos do artigo XXVIII do Tratado. 

3. A decisao de ratificar prontamente o instrumento 
reafirma a disposi~iio brasileira de contribuir, em 
beneficia de tados os poises do Regiao, para a en
trada em vigor do Tratado, dentro do mais breve 
prazo passive!. 

consules peruanos no brasil 
tem isen~iio aduaneira para importa~oes 

Notas verbais trocadas, em Brasilia, em 20 de 
outubro de 1978, entre o Minish!rio das Rela~iies 

Exteriores do Brasil e a Embaixada do Peru, 
para Ajuste reconhecendo aos Ciinsules de carreira 

no Brasil, com base no principio de reciprocidade de 
tratamento, a faculdade de efetuarem importa~;iies 

com isen~iio aduaneira. 

0 Ministerio das Relai;6es Exteriares cumprimenta a 
Embaixada do Peru e tem a honra de acusar recebi
mento do nota-verbal n. 0 5-2-M/80, de 29 de setem
bro do ana em curso, pela qual foi comunicado que 
a Chanceluria peruana estimaria fossem concedidos 
aos funcionarios consulares de carreira em exercicio 
nos Consulados do Peru no Rio de Janeiro, em Siio 
Paulo e em Manaus, as mesmos privilegios aduaneiros 
reconhecidos a diplomates peruanas lotados nessa Mis
siio Diplom6tica, salientando que seria dispensadc 
identicc tratamento aos funcion6rios consulares ser
vindo em Reparti~oes consulares brasileiras no Peru. 

2. Em resposta, o Ministerio das Rela~6es Exterio
res informa a Embaixada do Peru estar de acordo com 
a referida sugestiio, reconhecendo aos C6nsules pe
ruanas de carreira no Brasil, com base no aplica~ao 
do principia de reciprocidade de tratamento, a fa
culdade de efetuarem importa~oes com isen~ao adua
neira durante todo o periodo de exercicio de suas 
fun~oes, observadas as quotas anuais fixadas no nf
vel das adotadas para funcionarios brasileiros do 
mesma categoric no Peru. 
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governo brasileiro concede permissoes 
complementares no trafego com a argentina 

Nota do ltamaraty a imprensa, divulgada em 
Brasilia, em 14 de novembro de 1978: 

Suo Exce/encio o Senhor Pre.;idente do Republica opro
vou a sugestao do ltomoroty e do Ministerio dos Trans
partes no sentido de outorizor o DNER a conceder as 
permissoes complementares no trOfego Brasil-Argenti
no. A tramitocao dos pedidos argentinas de renovo-

~ao de freta sera feita pelo DNER, com a condicio
nonte de que o mesmo ocorra com os pedidos das 
companhias brasi/eiras naque/e pais. 0 DNER conce 
der6 permissoes complementares de 5 anos de dura
~ao. 0 nivel de transporte autorizado dever6 alcan~ar 
a quantidade acordada de 13 mil tone/ados para coda 
pais. A luz do desenvolvimento do transporte para o 
Chile, via Argentina, o Governo brasileiro concordar6, 
em epoca oportuna, em vo/tar a discutir com a Argen
tina o problema dos freteiros e em ce/ebrar a X Reu
niao do Subcomissao de Transportes Terrestres do 
CEBAC. 

121 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

embaixador chileno 
deixa suas fun~oes em brasilia 

Dos discursos do Chanceler Azeredo da Silveira 
e do Embaixador do Chile, Hector Bravo Munoz 

(tradu~iio niio·oficial), no Palacio ltamaraty 
de Brasilia, em 14 de novembro de 1978, durante 

a solenidade de despedida do representante do 
Governo chireno, que deixou suas fun~iies 

na Capital brasileira. 
DISCURSO DO CHANCELER 

"Ao aproximar-se a data de encerramento da m1ssao 
que Vossa Excelencia desempenhou com reconhecidos 
meritos a frente da Embaixada do Chile, desejo signi
ficar-lhe o apre~o do Governo brasileiro pela sua va
liosa contribui~iio ao desenvolvimento das rela~oes en
tre os nossos pa fses. 

Durante sua estada no Brasil por mais de dois anos 
Vossa Excelencia niia somente demonstrou, sempre, 
perfeitas qualidades funcionais e pessoais pa ro o exer
cicio do alto cargo que lhe foi confiado pelo Governo 
chileno, como tambem soube honrar as melhores tra
di~oes da diplomacia do Chile. Sempre que me reuni 
com Vossa Excelencia encontrei-o disposto a conferir 
ao nosso di61ogo a atmosfera de cordialidade e fron
queza indispens6vel para logror resultados significa
tivos. £ bem verdade que, se brasileiros e chilenos 
niio constituem, na realidade, povos estranhos um ao 
outro, i rmanados que somos pel a heran~a comum do 
potrimonio iberico e por afinidades hist6ricas e geo
gr6ficas, ainda menos era o Brasil desconhecido de 
Vossa Excelencia, quando de sua chegada aqui em 
mil novecentos e setenta e seis. Com efeito, coube a 
Vossa Excelencia, no passado, servir como Adido Mili
tor, junto a Embaixada de seu pais, no epoca em 
que ainda estava sediada no cidade do Rio de Ja
neiro. 

Como Embaixador no Brasil, Vossa Excelencia dedicou
se, com intensidade e afinco, em prol de uma maior 
dinamiza~iio das rela~iies brasileiro-chilenas e do iden
tifica~iio e abertura de novas vias de coopera~iio. 

Sem duvida, no quadro do relacionamento entre nossos 
poises, vem assumindo particular relevo os campos do 
comercio e da economic, do coopera~iio tecnica e das 
rela~iies culturais. 0 intercambio comercial entre o 
Brasil e o Chile supera, presentemente, a cifra de qua-

trocentos milhoes de dolores anuais, fndice tanto ex
pressive quanto auspicioso. A fim de satisfazer a de· 
manda interne, o Brasil e destinat6rio, nesse contex
te, de quantidades substanciais de cobre chileno. 
Ambos os poises tem encontrado no outro valiosas 
oportunidades de diversificarem suas pautas de ex
porta~iio, merce das possibilidades de coloca~iio de 
produtos niio trodicionais, propiciando o surgimento 
de alentadoras expectativas de desenvolvimento das 
opera~iies bilaterais. Essa amplia~ao do campo das tro
cas comerciais muito deve, por certo, ao suporte for
necido pelas areas financeiras e empresariais, bem 
como a infra-estrutura constitufda pelos sistemas de 
transporte e comunica~iies. No setor dos transportes, 
e claro o desejo de ambos Governos possibilitarem o 
aperfei~oamento das vincula~iies entre os dois poises, 
seja por via maritima, terrestre e aerea, seja tambem 
no campo das comunica~iies. Estamos c6nscios de que 
nossos povos, gra~as aos avan~os da ttknica e as 
crescentes aspira~iies de conhecimento recfproco, se
guem um inexor6vel processo de supero~iio dos obst6-
culos ffsicos que, no passado, desestimularam seus 
cantatas. 
0 Governa brasileiro tem consagrado especial aten~iio 
para que o potencial de desenvolvimento das rela~iies 
com o Chile se transforme em realiza~iies concretes. 
A esse prop6sito desejo ressaltar a prepara~ao e a 
envio de missoes comerciais e a manuten~iio de uma 
presen~a expressive do Brasil no Feira lnternacional 
de Santiago, participa~iio essa que data de h6 varios 
anos. 
De modo significative, realizou no ltamaraty, em no
vembro do ana passado, a Quarto Reuniiio do Comis
sao Especial de Coordena~iio B~asileiro-Chilena, dando 
sequencia a um processo iniciado em meados da de
coda dos sessenta. No encontro de Brasilia, procedeu-se 
a um Ctlidadoso exame de diferentes aspectos das re
la~iies entre os nossos poises, sobretudo nos campos 
de maior realce, havendo sido estabelecidas algumas 
diretrizes para a~ao futuro em bendirio desse rela
cionamento. 

NaquGia oportunidade, puderam ambos os Governos 
verificar que, alem do plano comercial e econ6mico, 
progresses apreci6veis se notam no terreno da coo
perc.~iio tecnica, cientlfica e cultural, mediante a 
amplio~ao e a incorpora~iio Lie novas setores de atua
~iio a esfera das rela~iies biiaterais. 0 Acordo Basico 
de Coopera~iio Tecnica e Cientffica, celebrucQ entre o 
Brasil e o Chile em mil novecentos e setenta e quu
tro, tem recebido efetiva implementa~iio atraves da 
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assinatura de conven1os e ajustes sabre materias es
pecificas, tal como o Ajuste Complementar no Campo 
das Telecomunica~oes e Servi~os Postais, que Vossa 
Excelencia, em nome de seu Governo, comigo fi rmou 
em dezembro de 1976. Nessa mesma data, igualmente 
subscrevemos o Convenio de Coopero~Cio Cultural e 
Cientifica, cuja troca de instrumentos de ratifica~Cio 
procedemos h6 poucos instantes. 

A par dos consideraveis progresses atingidos nas re
laciies bilaterais durante a gestae de Vossa Excelencia 
a ~frente da Embaixada em Brasilia, igualmente im· 
portantes foram as visitas empreendidas par autori
dades brasileiras e chilenas aos nossos respectivos poi
ses. Teve, ainda, o Governo brasileiro a particular sa
tisfa~Cio de ver inaugurada, em maio de 1977, a sede 
do Missiio Diplomatica do Chile nesta capital, oca
siao em que estiveram no Brasil o atual Vice-Ministro 
das Rela~oes Exteriores, General Enrique Valdes Puga, 
e o Ministro lnterino das Obras Publicas do Chile. 

Senhor Embaixador, 

Apcis envidar esfor~os em favor do fortalecimento dos 
la~os de amizade e coopera~iio brasileiro-chilenos, 
Vossa Excelencia, assim como a Senhora, cuja simpa
tia e gentileza a todos cativou, deixa no Br[t~;l Clm~lo 
circulo de amigos, antigos e recentes, que lhes dedi
cam a estima e a admi ra~ao. 

Senhor Embaixador, 

0 Senhor Presidente da Republica, desejando patentear 
o apre~o do Governo brasileiro pelos assinalados servi
~os prestados por Vossa Excelencia em beneficia do 
fortalecimento das rela~oes entre os nossos poises, 
houve por bem conferi r-lhe a Gra-Cruz da Ordem do 
Cruzeiro do Sui, cujas insignias me encarregou de 
impor-lhe. Ao faze-lo, Senhor Embaixador, e-me grato 
formular os melhores votos pela felicidade pessoal 
de Vossa Excelencia e do Senhora Bravo." 

DISCURSO DO EMBAIXADOR 

"t para mim uma grande honra receber neste momen
ta a valiosa e significative condecora~iio da Grii-Cruz 
da Ordem do Cruzeiro do Sui, com a qual quis distin
gui r-me a Governo do Republica Federative do Brasil. 

Na realidade, uma generosidade muito grande porque, 
no desempenho de minhas fun~iies, tenho somente se
gui do as di retrizes do meu Governo e cultivado com 
entusiasmo a admira~ao e o carinho que sinto por es· 
to terra brasileira. 

Cheguei a Brasilia he dois anos e tres meses, num 
momenta conjuntural para meu pais e, justamente por 
isto, com muita fe e grande esperan~a nos possibilida
des de interesse mutua que poderiam dar 0 incremen
to das tradicionais e muito boas relacoes entre o Chi-
le e o Brasil. ·· 

Por outro Ia do, eu me afi rmava nesta convic~Cio pelo 
fato de haver antes desenvolvido neste pais um tra
balho diplomatico-inst tucional, circunst6ncia que me 
permitiu ganhar muitos amigos, que reencontrei para 
continuer mais diretarnente a amizade j6 iniciada. 
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0 conjunto destas condi~oes e a receptividade encon
trada em todas as esferas da atividade brasileira, fa
cilitaram-me a tarefa. Assim, no decorrer destes 27 
meses como Embaixador, ocorreram fatos registrados 
que considero de especial import6ncia: 

- 0 comercio entre o Chile e o Brasil olean· 
~ou cifras realmente espetaculares, nunca 
antes conhecidas entre os dais poises. 

- Foram levadas a efeito proveitosas negocia
~oes financeiras. 
As coincidencias pol iticas, principalmente 
nos organismos regionais e internacionais, 
como tambem a nivel bilateral, apresenta
ram um quadro muito positive. 
Desenvolvemos interessantes programas no 
campo do assistencia tecnica e cientifica. 
0 relacionamento castrense se distinguiu pe
lo grau de amizade que hoje o caracteriza. 
0 nivel do interc6mbio cultural tem sido 
intense e o sera muito mais, dentro em 
breve, quando entrar em vigor o Convenio 
de Coopera~Cio Cultural e Cientifica entre 
ambos os poises, cujos instrumentos de ra
tifica~fio h6 poucos mementos trocamos com 
o senhor Chanceler. 

- 0 incremento do turismo e a fluidez de vi
sitos oficiais entre um e outro pais tambem 
apresentam condi~iies muito favor6veis. 

Com honestidade eu diria que todos estes aconteci
mentos tem contribuido grandemente para uni dade e 
integra~iio economica, cultural, tecnol6gica e de de
senvolvimento entre o Chile e o Brasil, consolidando 
em 6timas condi~6es as melhores perspectivas de nos
sas rela~6es. 

Ao findar minha m1ssao, nfio poderia deixar de reco
nhecer e agradecer, como j6 havia manifestado nou
tras ocasi6es, a valiosa colabora~Cio sempre recebida 
da parte do Excelentissimo Senhor Ministro Azeredo do 
Silveira, que tem unido a seus excepcionais dotes de 
magnifico expoente da diplomacia brasileira uma ati· 
tude de especial deferencia e amizade, que aprecio niio 
somente enquanto representa uma atitude para com u 
meu Governo, senao tambem para com a pessoa deste 
Embaixador. 

Esta posi~iio tem sido igualmente acolhedora e recep
tive, para mim e para toda a Embaixada do Chile, par 
parte dos colaboradores que o Senhor Ministro tem no 
ltamaraty, onde formou uma escala de eficiencia e 
qualidade humana. 

Congratulo-me por ter tido o privilegio de trabalhar e 
compartilhar mementos sociais de satisfa~Cio com tan
tos elementos seletos, que acompanham, de maneira 
singular, as negocia~6es e alternatives diversas, de in
teresse mutua para ambos OS poises, permitindo-me, 
no que diz respeito ao Chile, expressar meu profunda 
reconheci menta. 

Agrade~o as eloquentes e calorosas palavras do Se
nhor Ministro para referir-se a minha pessoa e ao 
trabalho que me foi dado desenvolver. E o Senhor Chan
celer, urn homem bem inspirado, e estou seguro que 
ambos compartilhamos ideais comuns de servi~o pu-
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blico, que tem se traduzido nesta intensifica~ao dos 
la~os de amizade e convivencia frutifera entre o Chi
le e o BrasiL 

Agrode~o emocionado esta alta distin~ao que me e 
conferida esta tarde e, ao expresser este sentimento, 
quero entender, assim mesmo, que se trata de um de
grau a mais nesta espiral do excelente plano por onde 
atravessam as rela~oes chi leno-brasi lei ras. 

Fa~o votos muito sinceros pelo avan~o dinam'rco do 
Brasil, pelo exito do Excelentissimo Senhor Presidente 
Ernesto Geisel, pela ventura pessoal do Senhor Chan
celer e sua distinta esposa, pelo fortalecimento das 
rela~oes chileno-brasileiras e pela felicidade dos povos 
de ambos as poises." 

ao deixar brasilia, embaixador da belgica 
recebe a cruzeiro do sui 

Do discurso do Ministro de Estado das Rela~iies 
Exteriores, Antonio F. Azeredo da Silveira, no 

Palacio ltamaraty de Brasilia, em 13 de outubro de 
1978, durante a solenidade de despedida do 

Embaixador da Belgica, Jacques Hoaurd. 

"Ap6s uma permanencia de quatro anos entre n6s, 
Vossa Excelencia se despede do cargo de Embaixador 
do Reina do Belgica no Brasil. No exercicio das fun~oes 
que lhe foram cometidas, Vossa Excelencia prestou 
importante colabora~ao a tarefa de aproxima~ao entre 
nassos dais poises. 

Em quase seculo e meio de hist6ria, as rela~oes belgo
brasileiras contem p6ginas merecedoras de especial re
gistro. Ainda no metade do seculo passado, engenhei
ros belgas deram invulgar coopera~ao para que pu
desse ser cvncretizada a ferrovia que, partindo do Rio 
de Janeiro, alcan~aria Minas Gerais. Essa obra de en
genharia e, ate hoje, digna do maior admi racao, nao 
s6 por sua grande envergadura, mas tambem pelas so
lu~oes dodos as multiples dificuldades tecnicas decor
rentes do acidentada topografia do regiao. 0 pais de 
Vossa Excelencia, Senhor Embaixador, est6, por outro 
lado, ligado a outro capitulo fundamental do esfor~o 
brasileiro de desenvolvimento, o do implanta~ao pio
neira de uma industria siderurgica. 

0 Brasil e a Belgica sao unidos por la~os de admira
~ao . e interesses recfprocos. Recordamos, ainda, com 
particular afeto, a visita oficial que, em 1920, nos fi
zeram o Rei Alberto e a Rainha Elisabeth. Em 1956 
tivemos a grata oportunidade de renovar os sentimen: 
tos de amizade que dedicamos a Belgica, ao acolher
cnos em nosso pais, Suas Majestades o Rei e a Rainha 
dos belgas, Baudoin e Fabiola. 

No contexto da rr.utua simpatia que aproxima nossos 
dais povos e de nossas realiza~oes comuns, nao pas-

so deixar sem men~ao especial, nesta oportunidade, as 
:rabalhos dos numerosos religiosos belges que, duran
te as ultimas decadas, tem vindo para a Brasil em 
missao pastoral e beneficente e, mais notavelmente, co
mo educadores. 

0 Brasil e a Belgica estao ligados tambem par impor
tante intercambio comercial e economico. 

0 valor das trocas de mercadorias entre as duos par
tes alcan~a, tornados os pre~os de origem, a significati
ve montante de 250 milhoes de dolores, devendo ain
da ser destacado que uma parte consider6vel de nos
sos produtos enviadas a Europa Central transita pela 
Belgica, aproveitando as excepcionais condi~oes com 
que estao aparelhados os portos do pais de Vossa 
Excelencia. 

Nao e de menor transcedencia o fluxo de capitais e 
tecnologia belgas que se dirige, tradicionalmente, para 
o Brasil. Em termos per capita, diria mesmo que pou
quissimos SaO OS poises que possuem um indice de 
aplica~oes diretas no Brasil, acima do Belgica. 

Durante a gestae de Vossa Excelencia desenvolveram
se as rela~oes economico-comerciais, com a forma~ao, 
inclusive, de joint-ventures. Abri ram-se novas perspec
tivas no intercambio com maior diversifica~ao e en
fase nos fluxes relatives a segmentos industriais e 
tecnol6gicos. 

Vossa Excelencia soube conciliar o seu trabalho pro
fissional, em prol de nossos dais poises, com a vonta
de de melhor conhecer o pais que o hospedava. Vossa 
Excelencia tornou-se um conhecedor emerita do Brasil 
desde os centres de maior desenvolvimento ate as re: 
gioes distantes e pouca visitadas. 

Gra~as a sua disposi~ao e interesse, Vossa Excelencia 
buscou o fascinio e o aleat6rio de que se acha im
pregnada a atividade do garimpeiro dos nossos rios. A 
s~u espi~ito desbravador, a sua voca~ao de arque61ogo, 
sao credrtadas a Vossa Excelencia interessantes contri
bui~oes para o melhor conhecimento hist6rico do ci
clo do minera~oo em Goi6s. 

Senhor Embaixador, 

Em sinal do reconhecimento pelos relevantes servi~os 
prestados as rela~oes entre o Brasil e a Belgica, in
cumbiu-me Sua Excelencia o Senhor Presidente do 
Republica de impor a Vossa Excelencia as insignias da 
Gra-Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sui. Ao 
ter a honra de assim proceder, e-me grato formular a 
Vossa Excelencia, e, par seu intermedio, a Senhora 
Houard, que com sua gra~a e inteligencia soube con
quistar a admira~ao do sociedade brasileira, as me
lhores e mais sinceros votos de felicidade pessoal e de 
~xito no exercfcio de suas novas fun~oes." 
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giscard d'estaing 
agradece hospitalidade brasileira 

Mensagem do Presidente da Republica 
Francesa, Valery Giscard d'Estaing ao 

Presidente Ernesto Geisel, em 7 de outubro 
de 1978: 

Senhor Presidente da Republica Federative do Brasil: 

No momenta em que volto a Fran~a, apraz-me transmi
tir-lhe as recorda~oes que guardo, com todos os que 
me acompanharam, da calorosa hospitolidade com que 
nos acolheram o Governo e o povo brasileiros, durante 
nossa estada, de Brasilia a Sao Paulo, do Rio de Janei
ro a Manaus. Agrade~o-lhe as aten~oes que Vossa Ex
celencia e a Senhora Geisel tiveram pessoalmente pa
ra com a Senhora Giscard d'Estaing e eu proprio. A 
visita me proporcionou a ocasiiio de medir o notavel 
progresso alcan~ado pela Na~iio brasileira na via de 
seu desenvolvimento e o impulse que a anima na bus
co de suas justas ambi~oes. Foi-me igualmente permi
tido constatar a importoncia que Brasil e Fran~a atri
buem a manter viva a tradi~iio secular de sua amiza
de ao mesmo tempo que a vontade comum que os 
incentive a desenvolver sua coopera~iio. A esse respei
to, a Declara~iio Conjunta que assinamos em Brasilia 
reflete o espirito e os resultados das nosssas conver
sa~oes e das de nossos Ministros. levo assim de mi
nha visita a seu pais a convic~iio de que as rela~oes 
franco-brasileiras adquirem a continuidade, as dimen
soes e o ritmo que respondem aos senti mentes de nos
sos dais povos, e a excelente identidade diante dos 
problemas que se colocam ao mundo de nossa epoca. 

Valery Giscard d'Estaing 
Presidente da Republica Francese 

a posse do novo ministro das rela~oes 
exteriores e culto da argentina 

Mensagem do Chanceler Azeredo da Silveira 
ao novo Ministro das Rela~iies Exteriores e 

Culto da Argentina, Brigadeiro Carlos 
Washington Pastor, em 6 de novembro de 1978: 

Por ocasiiio da posse de Vossa Excelencia como Minis
fro das Rela~oes Exteriores e Culto, queira aceitar mi-

nhas sinceras felicita~oes, bem como os votes que for
mula por sua felicidade pessoal ~ pelo maier estreita
mento da~ rela~oes entre Argentina e Brasil. Aproveito 
a oportun1dade para apresentar os protestos de minha 
mais elevada considera~iio. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores do Brasil 

o terceiro aniversario da independencia 
de angola 

Mensagem do Presidente Ernesto Geisel ao 
Presidente da Republica Popular de Angola 

Agostinho Neto, enviada em 14 de novembr~ 
de 1978; e a resposta do Presidente angolano 

em 22 de novembro de 1978: 

PRESIDENTE BRASILEIRO 

Por ocasiiio do transcurso do terceiro aniversario da 
independenc!a ?a Re~ublica Popular de Angola, rogo a 
Vossa Excelenc1a ace1tar os cordiais e fraternos votes 
que, em nome do povo e do Governo brasileiros e em 
meu pr?prio nome, formula pela prosperidade e paz 
da famll10 ango_lana. Ao reiterar minha convic~iio de 
que o desenvolv1mento das rela~oes entre nossos dais 
P?i.ses r,epresenta significative contribui~iio em bene
fiCia __ mutua de nossos povos e no interesse da paz 
mu_n~1al, expresso meus melhores votos pela saude e 
fel1c1dade de Vossa Excelencio. 

Ernesto Geisel 
Presidente da Republica Federative do Brasil 

PRESIDENTE ANGOLANO 

Em nome do povo angolano, do Governo da Republ1ca 
~op_ular de An_gola e no meu pessoal, endere~o ao povo 
1rm?o do Brasil e a seu Governo os mais sinceros agra
dec1ment?s pel~s f~li~ita~oes enviadas na celebra~iio 
do terce1ro an1versor1o de nossa lndependencia. Pelo 
paz, pelo progresso, a luta continua. Alta e fraternal 
considera~iio. 

Dr. Agostinho Neto, 
Presidente do MPLA 
Presidente da Republica Popular de Angola 
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associa~oes cumprimentam silveira pela 
regulariza~ao do transporte entre brasil 

e argentina 

Mensagem do presidente da Associa~ao Nacional 
das Empresas de Transportes Rodovicirios de Carga, 

Oswaldo Dias de Castro, e do presidente da 
Associa~ao Brasileira de Transportes lnternacionais, 

Bernardo Carlos Weinert, ao Ministro de Estados 
das Rela~iies Exteriores, Antonio F. Azeredo da Silveira, 

em 20 de novembro de 1978: 

MENSAGEM DA ASSOCIA~AO DAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA 

A Associa~i:io Nacional das Empresas de Transportes 
Rodoviarios de Cargo, em seu nome e no de todos os 
sindicatos e associa~i:ies de classe, vern a presen~a de 
Vossa Excelencia para agradecer a atua~i:io desse Mi
nisterio junto a Presidencia da Republica, que culmi
nou com a autoriza~i:io dada ao DNER para que aumen
tasse o "cupo" das empresas argentinas, reabrindo as 
tratativas que por certo possibiiltar6 a regulariza~i:io 
do transporte rodoviario de cargo internacional. 

Oswaldo Dias de Castro 
Presidente da Associa~i:io Nacional das Empresas de 
Transportes Rodoviarios de Cargo 

MENSAGEM DA ASSOCIA~AO DE 
TRANSPORTADORES INTERNACIONAIS 

Em nome dos empresarios do transporte rodoviario 
international, enviamos a V. Sa. nossos agradecimen
tos pela providencia adotada para o restabelecimento 
administrative na area de transporte do Brasil e que 
provocou a imediata rea~i:io das autoridades argenti
nas, no sentido de renovar as permissoes complemen
tares das empresas brasileiras, e j6 no dia 15 de no
vembro estavam renovadas as mesmas para as em
presas Rogero, Rebesquini, Transpluma e D. Mica
rone. 

Os transitos do Chile de velculos brasileiros esti:io 
sen do autorizados regularmente. 
Observamos que as medidas tornados pelas autoridades 
brasilei ras foram alta mente benefices para as futu
res negocia~oes de assuntos de transporte com a 
Argentina. 

Renovamos nossos aplausos. 

Bernardo Carlos Weinert 
Presidente da Associa~i:io Brasileira de Transportadores 
lnternacionais 
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presidente geisel envia felicita~oes 
ao novo papa 

Mensagem do Presidente Ernesto Geisel 
ao Papa Joao Paulo II, em 16 de outubro de 

1978 e a resposta do Sumo Pontifice 

ao Chefe de Estado brasileiro, em 24 de outubro de 
1978; e a mensagem do Chanceler Azeredo da Silveira 

ao Secretcirio de Estado do Vaticano, 
Cardeal Jean Villot, em 16 de outubro de 

1978, a proposito da elei~ao do Papa Joao Paulo ii: 

MENSAGEM DO PRESIDENTE 

No momenta em que Vossa Santidade e elevado ao 
Trona de Sao Pedro, rogo aceitar, em nome da Na
~i:io brasileira e no meu proprio, as minhas vivos fe
licita~oes, bern como os votos que formula pela feli
cidade de Vossa Santidade e pela grandeza de seu 
Pontificado. 

Ernesto Geisel 
Presidente da Republica Federative do Brasil 

RESPOSTA DO PAPA 

Excelentissimo Senhor General 
Ernesto Geisel 
Presidente da Republica Federative do Brasil 
Brasilia 

Queremos agradecer as deferentes palavras de felici
ta~oes e votos que em nome pessoal e da Na~i:io bra
sileira Vossa Excelencia quis dirigir-nos, pela nossa 
elei~i:io para o Sumo Pontificado, auspiciando tambem 
da nossa parte para todo o dileto Brasil prosperidade 
e ben~aos de Deus. 

Joanes Paulus PP 2 

MENSAGEM DO CHANCELER BRASILEIRO 

A noticia da elei~ao do Sumo Pontifice foi por mim 
recebida com respeito e jubilo. Rogo a Vossa Eminen
tia Reverentissima transmitir a Sua Santidade o Papa 
Joao Paulo II os meus mais ardentes votos por Sua 
felicidade pessoal e pel a gloria do Seu Pontificado. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
Ministro de Estado das Rela~toes Exteriores do Brasil 

geisel agradece a venezuela 
doa~ao de estcituas de simon bolivar 

e francisco de miranda 

Mensagem do Presidente Ernesto Geisel 
ao Presidente da Venezuela, Carlos Andres Peres, e 

do Chanceler Azeredo da Silveira ao Ministro 
venezuelano das Rela~iies Exteriores, 

Simon Alberto Consalvi, divulgadas a imprensa 
em 19 de outubro de 1978: 

MENSAGEM DE GEISEL 

Para a Sua Excelencia o Senhor Carlos Andres Perez, 
Presidente da Republica da Venezuela 
Caracas-Venezuela 
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Na acas10o em que se inauguram solenemente, nos 
cidades_ do Rio de Janeiro e Siio Paulo, os est6tuos, 
respect1vamente, do Libertador Simon Bolivar e do 
Generalissimo Francisco de Miranda, gentilmente doa
dos oquelos duos municipalidades pelo Governo da Ve
nezuela, tenho a satisfa~iio de transmitir a Vossa 
Excelencia o profunda agrodecimento do Governo e do 
povo brasileiro por esse gesto de congra~amento e 
amizade. A honrosa presen~a no Brasil de suo Exce
lencia o Doutor Jose Luis Salcedo Bastardc, Ministro 
de Estado para a Ciencia, Culture e Tecnologia, a fren
te de ilustre comitiva de representantes dos mais altos 
setores politicos, militares e culturais da Venezuela, 
real~a de maneira especial a iniciativa com que Vas
sa Excelencia quis homenagear a Na~iio brasileira. 
Quei ra Voss a Excelencia aceitar a certeza do apre~o 
com que o Brasil recebe a doa~iio venezuelana, ex
pressiio do fraternidade e entendimento que caracte
rizam nossas rela~iies e sfmbolo dos mais altos sen
timentos de solidariedade continental, compartilhados 
nesta homenagem que juntos prestamos a duos figures 
mais representatives dos ideais latino-americanos. Cor
diais sauda~iies. 

Ernesto Geisel 
Presidente do Republica Federative do Brasil 

MENSAGEM DE SILVEIRA 

A Sua Excelencia o Senhor 
Simon Alberto Consalvi 
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores do Venezuela 
Caracas - Venezuela -

No oportunidade do inaugura~iio solene, no Rio de 
Janeiro e em Sao Paulo, das estotuas, respectivamente, 
do Libertodor Simon Bolivar e do Generalissimo Fran
cisco de Miranda, e-me grato manifestar a Vossa Ex
celencia minhas congratula~iies par esse expressive 
gesto da amizade no contexto das Na~oes brasileira 
e venezuelana. A presen~a no Brasil, nesta ocasiiio, de 
ilustre Delega~iio venezuelana, chefiada par Sua Exce
lencia o Doutor Jose luiz Salcedo Bastardo, Ministro 
de Estado para a Ciencia, Culture e Tecnologia, cons
titui, para o Governo brosileiro, testemunho eloquen
te do alto sentido que preside a doa~iio das referidas 
est6tuas pelo Governo venezuelano. A tarefa comum 
do aperfei~oamento das fraternas rela~oes entre o 
Brasil e a Venezuela ve-se, assim, simbolizada nessa 
manifesta~ao e se real~a na homenagem conjunta que 
nossos poises prestam a duos figures das mais repre
sentatives da Historic do America. Cordiais sauda~iies. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
Ministro de Estado das Rela~iies Exteriores do Brasil. 

governo brasileiro manifesto pesar 
pela morte do presidente da argelia 

Mensagem do Presidente Ernesto Geisel ao 
Presidente, interino, da Republica Democrcitica e 

Popular da Argelia e Presidente da Assembleia 
National Popular, Rabah Bitad, em 27 de dezembro de 

1978, por ocasiiio do falecimento do Presidente 

daquele pais, Houari Boumedienne; e a 
mensagem do Chanceler Azeredo da Silveira 

enviada, na mesma data, ao Ministro dos Negcicios 
Estrangeiros da Argelia, Abdelazziz Latif 
Bouteflika, sobre o mesmo acontecimento: 

MENSAGEM DO PRESIDENT£ 

Por ocasiiio do falecimento do Presidente Houari 
Boumedienne, rogo a Vosso Excelencia aceitor minhas 
sinceras condolencias, assim como as de minha espo
sa. Aproveito esta oportunidade para renovor a Vosso 
Excelencia os protestos do minha mais alta conside
ro~iio. 

Ernesto Geisel 
Presidente de Republica Federative do Brasil 

MENSAGEM DO CHANCELER 

Com a tristeza e a emo~iio diant eda noticia do fale
cimento do Presidente Houari Zoumedienne, rogo a 
Vosso Excelencia aceitar meus muito sinceros pesames 
bem como os de minha esposa. Com a minha mais alta 
considero~iio. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
Ministro de Estado das Rela~iies Exteriores do 
Republica Federative do Brasil 

aureliano chaves envia mensagem 
a azeredo da silveira 

Mensagem enviada ao Chanceler Azeredo da Silveira 
pelo Vice-Presidente eleito da Republica 

do Brasil, Aureliano Chaves, em 27 de dezembro 
de 1978, ao retornar de sua viagem aos Estados Unidos 

e a Europa. 

No momenta em que regresso ao Brasil, desejo ma
nifestar-lhe meus agradecimentos pelo eficiente apoio 
que recebi das nossas representa~oes diplom6ticas em 
todos os locais por que passei. Ressalto a eficiencia 
do Embaixador Sergio Correa do Costa, do C6nsui
Gerol Sergio Portell a de Aguiar, do Embaix Jdor Joiio 
Baptista Pinheiro, em Washington, do Embaixador 
Alarica do Silveira - dos Consulados em San Fran
cisco, los Angeles e Dallas e de suas respectivas equi
pes, do Embaixador Roberto Campos em londres e sua 
dedicada equipe, e finalmente do Embaixador Ramiro 
Guerreiro e sua eficiente equipe pela assistencia que 
me prestarom em Paris. lgualmente minha Senhora e 
grata as aten~oes de que foi alva por parte das Em
baixotrizes e Senhoras dos membros dessas missiies. 
Creio que minha vinda foi proveitosa e no Brasil te
rei oportunidade de falor-lhe a respeito. 

Atenciosamente 

Aureliano Chaves 
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brasil e fran~a elaboram conven~iio de 
extradi~iio e de coopera~iio judici&lria 

Brasil e Fran~a iniciaram, em novembro de 1978, a 
elabora~iio da Conven~iio de Extradi~iio e da Conven
~iio de Coopera~iio Judici6ria em Materia Civil, Co
mercia!, Trabalhista e Administrative, como parte do 
programa de coopera~iio juridica estabelecido pelos 
Ministros da Justi~a, brasileiro e frances, durante a 
visita que o Presidente Valery Giscard D'Estaing fez 
ao pals. 

A Conven~iio de Extradi~iio objetiva discipliner a en· 
trego redproca de delinqi.ientes comuns, enquanto que 
a Conven~iio de Coopera~iio Judici6ria em Materia Ci
vil, Comercial, Trabalhista e Administrative regula
menta o auxllio mutua para a comunica~iio de atos 
judici6rios e extrajudici6rios, a execu~iio de comissao 
rogat6rias probat6rias, a prote~iio a menores, o reco
nhecimento e a execu~iio de senten~as judiciais e arbi
trais e as execu~oes fundadas em documentos publicos. 
Foi a primeira vez que a Fran~a celebrou conversa~iio 
desse tipo com urn pals da America latina e, por outro 
!ado, o Brasil niio negociava qualquer tratado de Ex
tradi~iio desde 1961 e nunca havia celebrado Conven
~ao de Coopera~ao Judici6ria Civil. 

itamaraty e sede do seminario sobre 
servi~os de informa~iio comercial 

Como parte do "Programa de Coopera~iio Tecnica en
ter Poises em Desenvolvimento", organizado pelas 
Na~oes Unidas, realizou-se em novembro de 1978, no 
audit6rio do Ministerio das Rela~oes Exteriores, em 
Brasilia, o Semin6rio latino-Americano sabre Servi~os 
Nacionais de lnforma~iio Comercial, com o objetivo 
principal de promover a troca de experiencias rela
cionadas com a organiza~iio e opera~iio dos servi~os 
de informa~iio comercial dos poises participantes. 

0 semin6rio foi aberto no dia 6 daquele mes pelo Mi
nistro das Rela~oes Exteriores do Brasil, Embaixador 
Antonio F. Azeredo da Silveira, tendo os seus partici
pantes, entre eles oito brasileiros, analisado e discuti
do, durante o encontro, a experiencia de seis servi~os 
de informa~iio comercial de poises da America latina, 
bern como examinado tecnicas selecionadas de infor
ma~ao comercial. A coordena~ao do semin6rio esteve 
a cargo do Centro de Comercio lnternacional UNCTAD/ 

GATT, com a colabora~ao do Centro lnteramericano de 
Comercializa~ao. 

ministro da educa~iio do brasil 
visita a fran~a 

Os novas programas de ensino nos setores rural e de 
assistenci~ .ao menor nos periferias das grandes cida
des brasiler ras foram o tema da palestra manti do 
entre o Ministro da Educa~ao e Culture do Brasil 
Euro Brandao, e o Ministro da Educa~ao Nacional dd 
Fran~a, Christian Beullac, no dia 27 de outubro de 
1.97.8, por ~casiiio da. visita que o representante bra
silerro fez aquele pars. Euro Brandiio se fez acompa
nhar do Embaixador brasileiro na Unesco Geraldo 
Egldio da Costa Cavalcanti, e pelo Embaixador Paulo 
Car~eiro, tendo o Ministro frances feito uma exposi~iio 
s~crn!a dos trabalhos e organiza~iio de seu ministe
rro, rnt~ressando-se ai~da _a respeito da experiencia 
do Brasil na descentralrza~ao do en sino. 

brasil eleito membro permanente 
da organiza~iio internacional do trabalho 

0 Brasil passou a integrar, em novembro de 1978, 
o Conselho de Administra~iio cia Organiza~iio lnter
nacional do Tratado - OIT, na qualidade de membra 
permanente, em decorrencia de ter sido classificado 
"de maior importancia industrial" entre os dez Es
tados membros daquela organiza~iio. Segundo disse 
o representante brasileiro no Conselho de Adminis
tra~iio da OIT, professor Arnalda Sussekind, ao aceitar 
a indica~iio, "esse novo status do Brasil niio significa 
o abandono das pasi~oes que temos defendido para a 
reforma das estruturas da organiza~iio, nem nosso 
afastamento das demais posi~oes dos poises em de
senvolvimento". 

Ha tres enos o Brasil e membra titular do Conselho 
de Administra~iio da OIT, tendo sido reeleito em ju
nho ultimo para novo periodo. Recentemente tambem, 
a Assembleia Geral da ONU elegeu o candidate bra
sileiro, com a maier vota~iio, para a Corte lnterna
cional de Justi~a e deu ao Brasil o seu quarto man
data consecutive no Conselho Economico e Social das 
Na~iies Unidas, fato inedito para urn pals em desen
volvimento. Este mandata tera inlcio no dia 1.0 de 
janeiro de 1979. 
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consorcio de empresas brasileiras e alemiis 
reune-se em brasilia 

Realizou-se em Brasilia, de 5 a 7 de dezembro de 
1978, a primeira reuniiio dos cons6rcios de empresas 
comerciais do Brasil e da Republica Democratica Ale
rna, que teve por objetivo analisar 0 desenvolvimento 
das diversas opera~oes previstas no Memoranda de 
Entendimento assinado entre os dois poises em julho 
deste ano. Durante o encontro foram debatidas tam
bern as medidas necessaries ao melhor desempenho 
das empresas participantes e examinadas as opera
~oes comerciais para 1979. 

A proxima reuniiio do cons6rcio ser6 realizada em 
Berlim, em meados de 1979. 0 cons6rcio brasileiro e 
composto pelas empresas Brasilinvest S/A, Cobec, Inter
bras S/A, Frutesp S/A, Port Trading S/A, e Still S/A, 
enquanta que as empresas Nahrung/Genussmittel, Tex
tilcommerz, Fruchtimex, Chemie Export-Import, WMW 
Export, Elektrotechnik, Unitechna, Maschinen Export, 
lntroc, e Bergbau-andel, integram o cons6rcio alemao. 

brasil fornece barcos 
a empresa angolana 

Os estaleiros Mac loren do Brasil viio fornecer barcos 
pesqueiros a empresa angolana de pesca Marafrica, 
em decorrencia de contrato assinado, em luanda, no 
mes de outubro de 1978. As negocia~oes resultaram 
dos entendimentos mantidos entre o Ministro das Pes
cas de Angola e o Embaixador brasiiPiro nnnuPIP n(lis, 
Rodolpho de Souza Dantas. Na cerimonia de assinatu
ra do contrato, o Ministro das Pescas de Angota ma
nifestou a sua inten~iio de desenvolver a coopera~iio 
com o Brasil, especialmente no que diz respeito a for
ma~iio de tecnicos para o setor. 
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brasil ganha medalha 
na feira internacional de bagda 

0 chefe do setor comercial da Embaixada do Brasil 
no lraque, Secret6rio Paulo Alberto Soares, na qua
lidade de diretor do pavilhiio brasileiro na XV Feira 
lnternacional de Bagd6, recebeu em outubro de 1978, 
do Ministro do Comercio daquele pais, urn certificado 
e medalha referente a participa~iio do Brasil naquele 
evento. A distin~iio foi entregue durante a cerimonia 
de encerramento da feira, tendo sido prevista, na 
ocasiiio, como primeiros resultados da participa~iio 
brasileira, a possfvel renova~iio do contrato da State 
Automobile Enterprise com a Volkswagen do Brasil 
para a compra de mil a duos mil unidades de veiculos 
Passat, alem de prov6veis vendas de equipamentos exi
bidos pela lnterbras as diferentes companhias esta
tais interessadas. 

joao havelange condecorado 
na costa do marfim 

0 presidente da Federa~iio lnternacional de Futeboi
FIFA, Joiio Havelange, foi condecorado no dia 24 de 
novembro de 1978 com a Ordem Nacional do Merito 
da Costa do Marfim pelo Ministro da Juventude e dos 
Esportes daquele pais, laurent Dona Fologo. A ceri
monia de condecora~ao, que teve a presen~a do Em
baixador brasileiro na Costa do Marfim, Octavia Rai
nho da Silva Neves, foi realizada na cidade de Abidja, 
por ocasiao da visita oficial de dois dias que Joao 
Havelange fez aquele pais. 

A visita de Joao Havelange a Costa do Marfim recebeu 
grande destaque da imprensa marfiniana e entusias
mou os meios esportivos locais. Em entrevista a te
levisao daquele pals, Havelange disse que cumpriu 
todas as promessas feitas quando de sua elei~ao para 
a FIFA, em 1974, e que est6 lutando pessoalmente, no 
momenta, para o desenvolvimento do futebol e do 
esporte no Africa. 
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em brasilia, durante a sessao solene do congresso nacional em homenagem ao chefe de es-
tado frances 12 

a visita do presidente frances ao supremo tribunal federal 
discursos do ministro jose geraldo rodrigues de alckmin e do presidente frances por ocasiao de 
sua visita ao supremo tribunal federal 20 

geisel a gisc:ard d'estaing: amplas areas de c:onvergenc:ia entre brasil e fran~a 
discurso do presidente geisel durante banquete oferecido a giscard d'estaing no clube do exercito 
em brasflia 23 

na dec:lara~iio c:onjunta, destaque para os entendimentos econ&mic:os 
declara~ao conjunta entre brasil e fran~a assinada em brasilia pelos presidentes ernesto geisel e 
valery giscard d'estaing 24 
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giscard cl'estaing visita sao paulo 
discurso do presidente da fran~a, em sao paulo, durante almo~o que the foi oferecido pelo gover
nador paulo egydio martins 

troca de notas sobre a lagoa mirim e o projeto jaguarao 
discursos dos chanceleres adolfo folie martinez, do uruguai, e azeredo da silveira, do brasil, na 
solenidade de troca de notas estabelecendo mecanismos operatives para o tratado da bacia da Ia· 
goa mirim 

v reuniao da comissao mista teuto-brasileira de coopera~iio economica 
discurso de azeredo da silveira, no pal<icio itamaraty de brasilia, ao inaugurar os trabalhos da 
reunioo 

comissao brasil-rfa de coopera~ao cientifica e tecnologica 

27 

31 

35 

discurso do secret6rio-geral do mre, no pal6cio itamaraty de brasilia, na abertura dos trabalhos 
da v111 reunioo 37 

presidente geisel fala a na~ao no fim do ano 
mensagem de final de ano do presidente brasileiro transmitida ao pais atraves de uma cadeia de 
radio e tv 39 

silveira analisa a intensa atividade diplomatica brasileira 
discursos do secret<irio-geral do itamaraty e do chanceler azeredo da silveira por ocasioo dos cumpri-
mentos de natal dos funcion6rios do ministerio 43 

chanceleres dos paises da bacia do prata reunem-se em punta del este 
discursos dos chanceleres do uruguai e do brasil em punta del este na abertura da reunioo 49 

o seminario sobre servi~os de informa~ao comercial 
discurso de azeredo da silveira, no pal6cio itamaraty, por ocasioo da abertura do semin6rio 55 

chanceler sauda os novos diplomatas do itamaraty 
discurso do ministro de estado das rela~oes exteriores ao receber os terceiros-secret6rios graduados 
em 1978 pelo institute rio-bronco 59 

bolsistas estrangeiros recebem diploma do instituto rio-branco 
discurso de silveira durante a solenidade de entrega dos diplomas 

a terceira sessiio da comissao mista brasil-italia 
ata final da sessoo, assinada em roma, pelos presidentes das delega~oes brasileira e italiana 

a homenagem do corpo diplomatico ao chanceler brasileiro 
discursos do nuncio apost61ico e do ministro de estado das rela~oes exteriores, no clube naval de 

63 

65 

brasilia, na homenagem do corpo diplom6tico ao chanceler brasileiro 71 

brasil e chile ratificam convinio de coopera~ao cultural e cientifica 
discursos do chanceler brasileiro e do embaixador chilena por ocasioo da troca dos instrumentos de 
ratifica~ao 75 

a elei~ao do papa joiio paulo II 
declara~ao do ministro de estado a imprensa 77 
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o brasil na xx conferencia geral cia unesco, em paris 
discurso do ministro da educa~ao e culture do brasil durante a conferencia 

azeredo da silveira defende universaliza~io da politica externa brasileira 
entrevista do chanceler brasileiro ao jornal do brasil em 24 de dezembro de 1978 

itamaraty e senado federal assinam convenio para acesso reciproco a sistemas 
de informa~ies 

discurso de azeredo da silveira no senado federal na solenidade de assinatura do convenio 

politica externa: comentarios do chanceler 
trechos da entrevista coletiva do ministro azeredo da silveira a imprensa brasileira em 21 de de-

81 

87 

91 

zembro de 1978 93 

corpo diplomatico homenageia presidente geisel ao final do ano 97 

rela~io diplomaticas 
entrega de credenciais 

tratados, acordos, convenios 
os acordos entre o brasil e a republica francesa 
acordo basico de coopera~ao interuniversitaria 
acordo de coopera~ao tecnolagica industrial 
acordo sobre execu~ao das cartas rogat6rias 
acordo sobre coopera~ao no campo da energia solar 
declara~ao de inten~ao 

brasil e uruguai estabelecem mecanismos operativos ao tratado da bacia da lagoa mirim 
troca de notas entre os ministros das rela~oes exteriores do uruguai e do brasil estabelecendo os 

99 

101 
103 
104 
104 
105 

mecanismos operativos; 106 
nota de constitui~ao da subcomissao coordenadora e nota de constitui~ao do grupo de trabalho 106 

brasil e canada assinam quatro ajustes sobre coopera~io tecnica 1 06 
ajuste sobre capacita~iio de pessoal no setor de comunica~iies 107 
ajuste sobre coopera~ao com a universidade federal de vi~osa 108 
ajuste sobre coopera~ao com o irdeb e o prontel 110 
ajuste sobre coopera~ao com a universidade estadual de campinas 112 

usina de itaipu tera duas turbinas de reserva 
acordo firmado em brasilia atraves de notas trocadas entre os ministros das rela~oes exteriores do 
brasil e do paraguai 

brasil e chile ratificam convenio de coopera~io cultural e cientifica 
ata da cerimonia de troca de instrumentos de ratifica~iio do convenia de coopera~iio cultural e cien-

114 

tffica realizada no palacio itamaraty em brasilia 114 

promulga~io e aprova~io de acordos 
atos diplomaticos aprovados pelo congresso nacional 
atos diplomaticos submetidos ao congresso nacional 

115 
115 
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comunicados e notas 
comunicado de imprensa relata os entendimentos de giscard d'estaing no brasil 
a reuniiio dos chanceleres brasileiro e uruguaio em montevideu 
a v reuniiio da comissao mista teuto-brasileira de coopera~iio economica 
a v111 reuniiio da comissao mista teuto-brasileira de coopera~iio cientifica e tecnol6gica 
brasil deseja harmonia continental na america latina 
itaipu e tema de reuniiio entre brasil e paraguai 
helmut schmidt vern ao brasil em 1979 
governo brasilei ro ratifica o tratado de coopera~iio amazonica 
consules peruanas no brasil tern isen~iio aduaneira para importa~iies 

governo brasileiro concede permissiies complementares no tr6fego com a argentina 

excertos e infases 
embaixadar chilena deixa suas fun~iies em brasilia 
ao deixar brasilia, embaixador da belgica recebe a cruzeiro do sui 

mensagens 
giscard d'estaing agradece hospitalidade brasileira 
a posse do novo ministro das rela~iies exteriores e culto da argentina 
o terceiro aniversario da independencia da angola 
associa~iies cumprimentam silveira pela regulariza~iio do transporte entre o brasil e a argentina 
presidente geisel envia felicita~iies ao novo papa 
geisel agradece a venezuela doac;iio de estatuas de simon bolivar e francisco de miranda 
governo brasileiro manifesto pesar pela morte do presidente da argelia 
aureliano chaves envia mensageni a azeredo da silveira 

noticias 

117 
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118 
119 
119 
120 
120 
120 
120 
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123 
125 

127 
127 
127 
128 
128 
128 
129 
129 

brasil e franc;a elaboram convenc;iies de extradi~iio e de cooperac;iio judiciaria 131 
itamaraty e sede do seminario latino-americano sobre servi~os nacionais de informac;iies comerciais 131 
ministro da educac;iio do brasil visita a franc;a 131 
brasil eleito membro permanente da organizac;iio internacional do trabalho 131 
cons6rcio de empresas brasileiras e alemiis reune-se em brasilia 132 
brasil fornece barcos a empresa angolana 132 
brasil ganha medalha na feira international de bagd6 132 
joiio havelange condecorado na costa do marfim 132 




